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  عضوا مناقشا  جامعــة بسكـرة  )أ(رـــاذ محاضــأست  محمد األمین لعجال. د
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  خطة البحث
  مقدمــة
  .الدالالت املرجعية والنظرية للدولة الوطنية ضمن بنية العالقات الدولية: الفصل األول&

  .طبيعة املرتكزات النظرية املرجعية يف حتديد مفهوم الدولة :املبحث األول         

o زات املداخل النظرية الغربية حول مفهوم الدولةمرتك :املطلب األول.  

o اجلدل النظري يف العامل الثالث حول مفهوم الدولة: املطلب الثاين .  
o األركان املميزة للدولة الوطنية/التعريف باخلصائص: املطلب الثالث. 

السياسة  اجلديدة يف طبيعة البنية اجليو استراتيجية وصيغ أهم التحوالت الدولية: املبحث الثاين •
  .العاملية

o مظاهر التغري يف بنية العالقات الدولية اجليواستراتيجية :املطلب األول 

o أهم التحوالت والتحديات الدولية اجلديدة ملرحلة ما بعد احلرب الباردة: املطلب الثاين. 

  مقاربات إشكالية مركزية الدولة الوطنية ضمن منظورات العالقات الدولية :املبحث الثالث •
o مقاربات املنظور الواقعي  :لب األولاملطRealism  

o مقاربات املنظور الليربايل التعددي : املطلب الثاينPluralisme 

o أهم مقاربات املنظور التكويين :املطلب الثالث. 

o العاملينظرية النظام /البنيوي مقاربات املنظور: املطلب الرابع                               
  Structuralism 

تشخيص طبيعة تداعيات مرحلة ما بعد احلرب الباردة على الدولة     : لفصل الثاينا &
 .مدخل جديل حتليلي:الوطنية

  .  الدولةالوطنية/العوملة اإلقتصادية:حمددات املشهد األول:املبحث األول •
  .الدولة الوطنية/العوملة اإلقتصادية:اجلدل النظري يف تأصيل العالقة:املطلب األول         
 .تشخيص واقع الدولة الوطنية ضمن ديناميات اإلقتصاد العاملي:املطلب الثاين         
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وانعكاس  االجتماعي اجلديد /اشكاليات املعطى السياسي :حمددات املشهد الثاين: املبحث الثاين •

  .الفعل األمين االستراتيجي على الدولة الوطنيةأطر 
الويستفايل إىل  من نظام احلكم :االجتماعي/رجتاعي السياسيمصادر خلل الدولة اال: املطلب األول    

  .نظام احلكم العاملي ما دون الدولة
     .مالمح نظام حكم عاملي ما فوق الدولة: مصادر خلل الدولة املتجاوز: املطلب الثاين         

 .مدخل تأليفي:دالالت اجلدل النظري حول مستقبل الدولة الوطنية  :الفصل الثالث & 

  .مضامني اجلدل النظري حول مستقبل الدولة الوطنية يف ظل التحوالت اجلديدة:املبحث األول •
  .تالشي الدولة الوطنية/احنالل: توجهات القروسطيني اجلدد: املطلب األول
  .خيار الدولة الرخوة: توجهات الواقعيني : املطلب الثاين

  .تغريةخيار الدولة امل: توجهات الليرباليني: املطلب الثالث
األزمة املاليةالعاملية أحد /مدخل تعرية خطاب االاء واملغايرة:حنو بناء سيناربو تأليفي:املبحث الثاين •

  .مناذج االلتفاف حول املشهد التأليفي
  .أهم دواعي استحضار أمهية الدولة الوطنية :املطلب األول
  .ادية العاملبة أمنوذجااألزمة االقتص:أقرب دواعي تأكيد سيناريو العودة :املطلب الثاين
 . خـــامتة
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-Nation) الوطنية( الدولة القوميةما قبل نشوء  االنتظام السياسيشكلت مشاهد  إمنا

State فتييت احلديثة يف أوروبا، هكذا أساسات ضخمة، عمدت بدورها إىل خلق البعد اخلطي الت
، انتظمت يف سريورة كوا عقال سياسيا جمتمعيا مرباطورياتإباجتاه بناءات جديدة، أقل منها 

العقالين ، و  الفاعلبة على تشكيل البناء املؤسسي يمنطيا، ساعد يف مجلة مواقف عملية صلبة ومتس
أوروبا، أو الدولة الوطنية ملا بعد االستقالل يف بما عرف بالدول القومية احلديثة  وذلك عرب

  .اجلنوب
الوطنية األساسات اإليديولوجية الباردة شكلت الدول القومية أو  خالل مرحلة احلرب

من حيث عامل االنتماء، فقد اكتست الدول يف تلك الفترة اليت اتسمت بكوا مرحلة اخلوف 
املتوازن أو الرعب النووي املتوازن بني املعسكرين، أمهية بالغة وهذا من خالل دورها الفعال عرب 

ورغم -نتيجة حاالت االستقطاب الدويل القائم- زنات الدولية القائمة، سياسة التحالفات والتوا
املتغريات اليت سامهت يف بناء أمناط وتوجهات الدول وسياساا اخلارجية جتاه املعسكرين،  جمموع

أحد النماذج  مثال لصنيادولة  إال أا مثلت العقل السياسي اتمعي املرغوب، وقد شكلت
  .الذي كان قائما يف نفس الفترة املثلث االستراتيجيا عرب ة يف ذلك، وهذجحالنا

حامسا، وذلك من  اشكلت اية احلرب الباردة أوائل تسعينيات القرن العشرين، منعطف
حيث مجلة التغريات والتحديات اجلديدة اليت أفرزا على مجيع األصعدة، واملؤثرة بدورها وبقوة 

قليدية، وهذا يف إطار ما عرف باألحادية القطبية بزعامة على سيادة وأدوار الدول ووظائفها الت
  :متثلت مجلة التحوالت والتحديات يف املشاهد التالية وقد،الليربايلاملعسكر الغريب 

وبالتايل زوال الثنائية . االحتاد السوفيايت، وتفكك أوروبا الشرقيةبزعامة  ايار املعسكر الشرقي ×
  .الواليات املتحدة األمريكيةبزعامة  Unipolarityية القطبية القطبية وميالد ما عرف باألحاد

ايار التوازنات الكربى اليت كانت قائمة يف إطار التحالفات الدولية مما غري اخلارطة  ×
  .أثناء احلرب الباردة اليت كانت سائدة - للعامل من دول – ستراتيجيةااجليو
مل يكتمل  نسق عاميف صورة  نيا مشولياكالا واليت شكلت بدورها بعد ظاهرة العوملةتنامي  ×

مركبة حتتمل جمموعة متغريات شكلت مجلة  PROSSESعملية  يف صورة مدار وغائي بعد،
  :حتديات على الدولة القومية أمهها
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 .MNC ,WTO,IB,IMF…ديناميات املؤسسات املالية العاملية أثر حتدي  -       

  .أو عمودية/أفقية وشبكية وبصورة تنامي احلركات االجتماعية ال -       
   .H.Intervention تدخل يف الشؤون الداخلية للدول وألغراض إنسانيةال -       

الثورة اهلائلة يف شبكة املعلومات واالتصاالت وتنامي الفجوة االتصالية ما بني الشمال  -       
  .واجلنوب
 Identity     s  Conflits  of دخل اهلويةالرتاعات االثنية العرقية والقائمة عرب م -        

أسلحة الدمار  وانتشارواإلرهاب  غري الشرعية والتجارة املوازية حاالت اهلجرات -        
البيئة إىل االجتاهات اجلديدة يف العالقات الدولية يف موضوعات خمتلفة مثل  إضافة، الشامل

  .والصحة
  IGOاحلكومية الدولية املنظمات و NGO احلكومية تصاعد دور املنظمات الدولية غري -        

  .تنامي خطاب النهايات، اية التاريخ واإليديولوجيا، واإلنسان األخري ×.
تندرج ضمن تأكيد صعود أدوار جديدة  ،املفاهيم والبىنيف  كل هذه التحوالت 

وبصورة تها السابقة ويمن حي دوامستحدثة موعة فواعل جدد، زامحوا الدور التقليدي للدولة وح
مباشرة بعد اية احلرب الباردة وايار املعسكر الشرقي وبالتايل زوال النقاش أكثر وضوحا 

  .اإليديولوجي الذي دام أكثر من أربعني سنة
  : التعريف باملوضوع

، فإن العنوان الرئيسي املعتمد يف هذه املعطى النظريمن خالل هذا التقدمي والذي يأخذ شكل  
  :يفسة يتحدد الدرا

  ".واقع ومستقبل الدولة الوطنية ضمن رهانات وحتديات مرحلة ما بعد احلرب الباردة"
 العالقة التفاعلية فكالعام يتأسس على مبدأ البحث يف  هوحبسب هذا العنوان، فإن مضمون
  :بينها الشكل التوضيحي التايلياحلاصلة عمليا ما بني املتغريات اليت 

  عالقــة                   +               
  التأثيـــر                                   

وحتديات مرحلة ما بعد  رهاناتحتوالت و
 احلرب الباردة

 الدولة الوطنيــة
Nation State 
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ضح أن املوضوع يبحث يف اجتاه واحد، حنو تفكيك طبيعة وحمددات العالقة يت مبدئيا 
ليت متظهرت بقوة يف ، واليت مثلت التحوالت والرهانات والتحديات اجلديدة االعامة  التفاعلية

الوطنية دولة ــيادة الـ، جمموعة متغريات مستقلة أثرت على سن العشرينالعقد األخري من القر
، وقلصت من أدوارها التقليدية ووظائفها الرئيسية، على أن هذه التحديات يف جمملها القومية  /

العام ، مبا ملة، فكل ما هو حتول واقع داخل نسق العوملة احنصرت يف العملية املركبة والشمولية للعو
  .انعكاسات وتداعيات خطرية على الدولة الوطنية شكل مجلة
القومية من خالل تأثري أهم /الوطنية موضوع البحث يتناول الكشف عن واقع الدولة اإذً

 تتموقع عمليا ضمن العالقات الدولية أينمث  االنعكاسات وطبيعة.التحوالت والتحديات تلك
اقع الدولة، من خالل توصيف حجم فهو يستجدي وضعا تشخيصيا لو ،وهيكل السياسة العاملية

االنعكاسات وذلك يف اجلانب االقتصادي والسياسي واألمين االستراتيجي واجلانب التكنولوجي 
  ..االتصايل

للدولة  مستقبلية سيناريوهاتبعد عملية التشخيص يتطرق البحث إىل ضرورة تصور 
يف هذا اجلانب لكل من  املوضوعة يؤسس هذا العمل على مجلة السيناريوهات وهو الوطنية،

حبسب . مع استنتاج سيناريو تأليفي وسطي يف النهاية. اجلدد الواقعني والليرباليني والقروسطني
  :الشكل املوايل

                                     The future of          1دولة 
                                      Nation-state            4سيناريو               2 ةدول  

                                                                               

 .Non.state-3 ال دولة                                                                               

                                              
 و  اــالبحث بعد فهم وتفسري واقع الدولة ودورها، سياد وجهةيوضح الشكل هذا 

املخارج واحللول  عربه بحثنال  فاملوضوع طبيعة وظائفها اجلديدة، وحجم التغيري احلاصل،
الضرورية للبقاء أو التوازن مع فعل الالعبني اجلدد يف العالقات الدولية،  إمنا نروم اخلوض يف ما 

   .مستقبال ستكون عليه الدولة

 الدولــة الوطنيــة
Nation-State 

حتديات وحتوالت مرحلة ما 
 بعد احلرب الباردة
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 ليسكنموذج عاملي - موضوع واقع ومستقبل الدولة الوطنية أو القومية،  على العموم
ضمن حتوالت ورهانات مرحلة ما بعد احلرب الباردة، يرمي إىل  -حمصورا فقط يف اجلنوب

غري والكشف عن االنعكاسات والتحديات املفروضة على الدول واحلكومات كوحدات سياسية 
يف عمليات التحليل الرئيسية، مع إمكانية تصور رؤى استشرافية مستقبلية  ممكن استبعادها

ضمن نظريات  املقارباتية النظريةللنموذج نفسه، وهذا العمل يتأسس بدرجة كبرية على األبعاد 
العالقات الدولية املفسرة لبنية السياسة العاملية من خالل جمموع احملاورات واملنظورات الواقعية 

اجلديدة مث الليربالية والليربالية اجلديدة، إضافة إىل النظرية البنائية، ونظرية النظام العاملي والواقعية 
كون كل تلك املقاربات متحورت يف مناوالا للسياسة العاملية ، "الميانويل والرشتاين"البنيوي

عل وحدوي فا من حيث هيوالعالقات الدولية، حول أزمة مركزية الدولة يف العالقات الدولية، 
  .ووحيد وعقالين أم جمرد أحد الفواعل ضمن الواقع التعددي الوظيفي اجلديد

  :أمهية املوضوع 
ضمن حتديات  واقعا ومستقبالتكمن األمهية العلمية واألكادميية ملوضوع الدولة الوطنية 

لوطنية ورهانات مرحلة ما بعد احلرب الباردة يف كونه حبثا يفيد الكشف عن حقيقة واقع الدولة ا
فقد أصبحت السيادة ووظائف .ضمن حتديات مرحلة ما بعد احلرب البادرة، فهو موضوع الساعة

الطافية على السطح، كما أن وجود وبقاء دور الدولة بات من املواضيع  اإلشكالياتالدولة من 
اليت تؤرق صناع القرار يف أكثر من وطن سواء يف الشمال أو اجلنوب، كوا أصبحت ختضع 

ذلك أم اصطدموا . اذبات متقاطعة وعنفية من قبل العوملة ورهانات ما بعد احلرب الباردةلتج
أفقيا ورأسيا مع اجتاهات فعل عكسية تستهدف إزاحة الدولة وتقاسم األدوار التشريعية والتنفيذية 

  .تتوىل هذه األفعال يف الغالب الفواعل أو الالعبني اجلدد أواألعداء اهلالمني. والقضائية
تصاعد خطاب النهايات، اية التاريخ   معيف اطاره الزمين ذو اتصال خطي فاملوضوع 

واإليديولوجيا إضافة إىل توالد وترسخ تلك القناعات الفردية واجلماعية حول ضرورة حياة الدول 
واحلكومات، وحضورها القوي، كوا احملك األول واألخري يف حتديد أولويات توجهات السياسة 

لية واخلارجية إضافة إىل أن العالقات الدولية  أصبحت توصف يف أكثر من موقف وحمفل الداخ
يف بأا عالقات عاملية ذات بعد أكثر من وطين ، أكثر من ذلك مت احلديث يف الكثري من األحباث 
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على العموم ، واحمللي مع العاملي-اجلامعات الغربية عن إشكاالت جتانس والتقاء حمددات الوطين
  :حدد أمهية املوضوع يف جمموع نقاط رئيسة هيتت
الدولة املتغريين الرئيسيني،  من العالقة التفاعلية احلاصلة ما بني كل فككونه يبحث يف -1

ملرحلة ما بعد احلرب الباردة، وبالتايل إنشاء  التحوالت الدولية اجلديدةالتحديات وو الوطنية
التحديات والرهانات أو  تلككل  ساتوانعكا مجلة إفهامات جديدة حول مدى عمق فعل

  .دولة الوطنيةالتقليدي للدور ال التحوالت على
حول واقع الدولة الوطنية أو القومية ضمن العالقات الدولية،  صرحيةتوقيع مجلة استبصارات  -2

وتعقدا مما كانت عليه، ذلك بالعمل على فهم وحتليل األدوار اجلديدة  أدجلةواليت أصبحت أكثر 
  .امية جلملة الفواعل والالعبني اجلدد على املسرح الدويل العاملياملتن
كأمنوذجا عامليا وليس القومية / الوطنية للدولة  اجلديدة التوجه حنو فهم األدوار الوظيفية -3

إىل اجلغرافيا فحسب، مبا يعطي قناعات جزئية يف جدوى ترشيد املقدرات إقليميا أو حمتكما 
  .للدول واحلكوماتسلوكات الوحدوية وحتديث البىن وعقلنة ال

يعطي توليفات مرجعية ومؤسسة حول  تأليفيباجتاه بناء سيناريو  حماولة جريئةأن املوضوع  -4
القومية، حول مدى أحقية املآالت الناشئة والبديلة للدولة الوطنية واليت /مستقبل الدولة الوطنية 

  .وى الداخل اجلديداستثنت يف حيثيتها القداسة اآلخذة يف االحنسار حن
اجلزئية املتبعة  - دراسة-أمهية املوضوع العلمية واألكادميية تتأسس على دعوى القطيعة املنهجية-5

" ، و "جون بيليس"، و "وستيف مسيث"،  "برتران بادي"مع باقي الدراسات السابقة لكل من 
وى عامل بال سيادة، ، حينما يتحدثون عن دعوجامعة أكسفورد  جبامعة كولومبيا" راندال باكر

نقطة  القروسطني اجلددوى ــودع" أومهاي"مثلت هذه القطيعة مع  . وعامل بدون حدود
املنهجية مع كل من الواقعني والليرباليني كون  لالمفاصلةارتكاز رئيسية للموضوع، إضافة إىل ا

لعوملة على واقع فعل آليات نسق ااملوضوع يؤسس إلشكال جديد يتعلق بإسقاط ما هو نظري 
القومية، مبا يفي أكثر بإتاحة فرص /وباقي الرهانات والتحوالت اجلديدة على الدولة الوطنية

تعميمات جدية، فاملوضوع يعطي توجها جديدا حنو بناء سيناريو جديد وتأليفي يتضمن فكرة 
ار مدعما يف ذلك جبملة تأسيسات تكميمية أكثر متاسكا، مع اعتب االنشطارية التعاقديةالدولة 
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مأخذا علميا امربيقيا ناجزا وأكثر جناحا يف ترمجة مضامني وأبعاد الترميزية النمذجة الرياضية 
  .السلوك الدويل

  :أسباب اختيار املوضوع 
تبلورت مجلة أسباب ودواعي رئيسة ودافعة، من أجل فك اإلشكاالت اجلزئية والعامة       

وأخرى  ذاتيةجمموع أسباب  ،اه ثنائي األصلت يف اجتفالواردة حتت عنوان هذا البحث، وقد اصط
  .موضوعية

  :ةــاألسباب الذاتي

 Ã جتاه ممانعة ميالد حاجز قوي ومعلن ضد التعاطي  يف نزوعات شخصية مغمورةتوافر
 يف، مبا دعا إىل ضرورة البحث ...السياسي، االجتماعي، القومي دوليا مع خصوصيات اآلخر

  .يف العالقات الدوليةع التنظيم السياسي بناءات اقناعية عن وض ضرورة تشكيل
Ã نشوء خطاب داخلي، يستبطن إقرارات حادة جتاه االستعصاء املمتد خارج حيز

حاالت التفاعالت العامة ضمن هيكل عرب القبوالت الناشئة حول كون الدول ذات انتشار فعلي 
  .السياسة العاملية
Ã   جبملة اقراراتيس املتبوع التسي جيوب على طول  الناشئالبعد احلضاري أثر 

 -املاات ــال ميكن جتاوز شرعياته الداخلية عرب شرعي "القومي /الوطين" مسبقة عن أن مدخل
  .، بالفعل ينبغي احترام اخلطوط احلضارية الناجزةفوق

Ã دف وحدة املوضوعصورة  حنوكلة ارغبة منا يف إرشاد املادة املتش  التأسيس
ضمن معاجلات  – حنو بناء افهامات كلية النمطي اآلخر جرسب، وفح وديةقناعات جوهرية ال ل

     .و التطبيقأللممارسة  قياسا مع ت متجانسة وفعلية خط توصياحسب  -اإلشكالية
  :ةـاألسباب املوضوعي

بنا حنو بناء هكذا خطة عمل تؤسس ملعاجلة دفعت توافرت مجلة أسباب موضوعية 
  :اإلشكالية العامة للموضوع أمهها
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Ã اية التاريخ:" نامي خطاب النهاياتت" ،"اية اجلغرافيا" ،" اية
وما لذلك من إتصال مؤسس وصريح مع مسألة ،"وإنسان ما بعد التاريخ"،"االيدولوجيا

كل هذه اإلقرارات أسست لدينا بناءات شكوكية ف الدور الوظيفي للحكومات والدول،
النشوء عن اهلدم ولكن بصورة أكثر حنو فصل النهايات عن البدايات و بنا حادة دفعت

  .للدول الرئيسلدور لمنطية، وأكثر اتصاال بالكالسيكية املتهالكة 
 Ã يف القناعات والتأسيسات . العاملية املارة عرب البىن اجلديدة التعاضدية اإلقرارات

 الشخصية واليت أكدت أكثر حاالت تقبل نسبة التخلي املعلن عن كل ما هو اجتاهي وكالسيكي
  .يف التصورات واالعتمادات حول التنظيم يف العالقات الدولية

Ã أسست  ،أن أغلب الدراسات اليت تطرقت للموضوع سواء الغربية منها أو الشرقية
 إضافة إىل تأليهللدور املقاربايت العام للموضوع من وجهة نظريات العالقات الدولية،  تأحيديابعدا 

 اجلغرافيا واالستقطاب، فوبياو اخلاصفوبيا بوصفه ال يشجع   سليب احتوائيينكالالعوملة كنسق 
  .فوبيا الدولة واحلكومةعموما ال يساعد على نضج 

Ã  وميالد حركات واجتاهات كربى أكثر حداثة الرمز البىن واهلويات وتنامي خطاب
 العالقات الدولية من خالل جمموع أدجلة، وتأسيس قناعات بضرورة املا قبلتدعو إىل تفتيت 

  ...مداخل إشكالية منها املدخل االجتماعي وااليكولوجي والفين
Ã  ضمن حيز العالقات الدولية وهيكل السياسة  العالئقية اجلديدةدالالت الواجهة

ت حبالة من التعقد يف العالقات واالتصاالت وتنامي أدوار جديدة بفواعل بغالعاملية، واليت اصط
ت عجز وتراجع، كما خلقت حوافز أمناط تراكب أدت إىل خلق حاال. جدد وتنظيمات جديدة

س يولكنها أقل قدرة على تأسمن الدولة  سسةأمجديدة ما بني تلك الفواعل نفسها، هي أكثر 
   .دوماودائم  اضطراري ناجح حل جذري

  :ةــة الدراســاشكالي
 تحدياتع الدولة الوطنية ومستقبلها ضمن الواق"تتمحور اشكالية هذا املوضوع 

من العالقات الشبكية وجود واقع مسألة حول " اجلديدة ملرحلة ما بعد احلرب الباردة التتحووال
ما بني الدول والفواعل اجلدد يف السياسة العاملية، مما يفرض مجلة من التغريات واحلوافز على الدولة 
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ية وهذا ضمن أكد التعارض الكبري ما بني القضايا احمللية والدولية والعاملث أنه تالوطنية ذاا حي
  .نسق العوملة

واقع العالقات الدولية املعقد ملرحلة ما بعد احلرب الباردة أكد مجلة من التحديات 
املفروضة على الدول واحلكومات كوحدات أساسية يف السياسة العاملية، وذلك يف اجلانب 

جي من حيث تنامي االقتصادي من خالل ديناميكيات العوملة االقتصادية، واجلانب األمين االستراتي
حركة متصاعدة لفواعل جدد وميتغريات جديدة مثل البىن االجتماعية واهلويات والقوميات إضافة 
إىل حاالت التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، واجلانب االجتماعي السياسي واالعالمي كوا 

حمددات ن مقاربة ىل أي مدى ميكإفجماالت أكثر تداخال وتشاكال ضمن هيكل السياسة العاملية  
مرحلة  رهانات/ من خالل حتوالت وحتدياتالدولة الوطنية ضمن هيكل السياسة العاملية  وضع

 و اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية واألمنية االستراتيجية ، يف اجلوانبما بعد احلرب الباردة
 األبعاد ةرب مجلعوهذا مستقبلها  حول  متماسك تصور بناء وإىل أي حد باإلمكان؟ االعالمية

   ؟ يف العالقات الدولية اجلديدة واالجتاهات
  :منهابعض األسئلة الفرعية  ترد حتت هذه االشكالية   

  ما طبيعة املرتكزات النظرية اليت تأسس عليها مفهوم الدولة الوطنية؟ -
ما هي مجلة احملددات الرئيسة يف العالقات الدولية واليت شكلت بدورها جمموع حتوالت  -

 ديات جديدة على سياسات وتوجهات احلكومات والدول؟وحت

مركزية الدولة الوطنية  أزمة/موضوعكيف ضمنت مقاربات منظورات العالقات الدولية  -
 يف حتليالا الرئيسية؟

ماهي أهم انعكاسات وآليات تأثري حمددات الواقع اإلقتصادي والسياسي االجتماعي  -
 ؟سياسات الدول الوطنية ارأدو واألمين االستراتيجي واالعالمي على

هل فعال الدولة الوطنية فاعل وحدوي ووحيد وعقالين ضمن تفاعالت مرحلة ما بعد  -
 جمرد أحد الفواعل ضمن واقع وظيفي تعددي جديد؟ هي احلرب الباردة ، أم

  تتجه الدولة الوطنية مستقبال؟  ، من خالهلا حندد أين متاسكا االستشرافيةأي املداخل  -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 14

  :ةـراسات الدـفرضي
فإن موضوعنا هذا يشتغل على أربعة  إليهاالرئيسية املشار  اإلشكاليةتأسيسا على 

  :يات أساسيةفرض
أن مجلة مقاربات أزمة مركزية الدولة الوطنية يف العالقات الدولية إمنا تؤسس افتراضاا  -1

  .جيونظري امربيقيبشكل 
ي انطباعا عن حاالت تفاعالت شبكية واقع العالقات الدولية ملا بعد احلرب الباردة يعط -2

االقتصادي  على الصعيدمعقدة ومتفاوتة من حيث حجم الفعل وطبيعة الفاعـل، هـذا 
  .املعلومايت ي واالستراتيج/األمين  و االجتماعي/ السياسـي و
معايري  تشارك/توافق/تعارض أطرات الدولية الشبكية عن تنامي تنبئ جمموع خمرجات العالق -3

  .رد الفعل ما بني احمللي والعاملي الفعل و
سيناريو بقاء الدول وتوزع أدوارها عامليا يشكالن أهم دواعي ممكنات االفالت من  -4

  .واملا بعد النهاياتأطروحات 
  :مربرات خطة البحث

اإلشكالية الرئيسية للموضوع حمل البحث فرضت بقوة تأسيسا منهجيا مثل إطارا هاما 
وهو يتشكل من مقدمة عامة وثالثة فصول  « Framework »ة مبثابة هيكل كلي للدراس

  :رئيسية وخامتة
ويتضمن الدالالت املرجعية والنظرية للدولة الوطنية ضمن بنية العالقات الدولية : الفصل األول

املعريف للموضوع، نظرا لوجود عالقة فعلية قائمة ما بني الدولة  االيبستيمولوجيواعترب املدخل 
مية والتحوالت اجلديدة ملرحلة ما بعد احلرب الباردة ما يؤكد ضرورة حبث األصالة القو/الوطنية

املعرفية للموضوع، وإعطاء مجلة إفهامات حول متغرياته، من بني عناصره أهم املرتكزات املفهومية 
للدولة إضافة إىل اعطاء توصيفات حندد من خالهلا أهم التحوالت والتحديات اجلديدة، وضرورة 

ملقاربات النظرية مل نظريات العالقات الدولية حول أزمة مركزية الدولة وهذا عرب التيار وضع ا
  .التفسريي و التكويين
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ويتناول عملية تقصي عدد املشاهد اإلمربيقية املتاحة مع التركيز املسبق على أمهها : الفصل الثاين
رب الباردة على الدولة وليس مجيعها، فقد تضمن تشخيص طبيعة تداعيات مرحلة ما بعد احل

القومية متخذا مدخال حتليليا صلبا تضمن هو اآلخر مصادر خلل الدولة ومنابع أزماا /الوطنية
. بصورة رئيسة يف اجلانب االقتصادي، واالجتماعي السياسي، مث اجلانب األمين االستراتيجي

داخل التشخيصية تؤسس بعدا امل هنعتقد أن هذ.وأخريا مدخل تكنولوجيا االعالم واالتصال احلديثة
  .حتليليا مسحيا حول أزمة الدولة الوطنية

وتناولنا من خالله أهم دالالت اجلدل النظري حول مستقبل الدولة الوطنية، وهو : الفصل الثالث
مبثابة دراسة شبه نقدية دف إىل تعرية اخلطابات اجلريئة حول مستقبلها، إضافة إىل حماولة تأسيس 

يو تأليفي يف صورة مدخل وسطي يلغي االلتقاء مع سيناريو  القروسطيني  اجلدد، أو بناء سينار
  .ويؤسس بصفة تشاركيه أكثر متاسكا من بناءات الواقعيني الليرباليني

كما قد أقحمنا ضمن هذا الفصل بعدا رياضيا جربيا وهندسيا ساعد أكثر على استنباط 
وب العازلة للتوافق عن عدمه مع ما أقرته املضامني مدلوالت اخليوط الرفيعة واليت هي مبثابة اجلي

األزمة املالية إضافة إىل إقحام متغري أو مقترب جديد يف التحليل متثل يف .اجلدلية حول املوضوع
  .املذكور التأليفياألخرية كوا أمنوذجا قريبا من السيناريو  العاملية

   :املقاربة املنهجية 
طبيعة املوضوع واألدوات التقنية لمنهجية خاصة احتكاما  اعتمدنا يف دراستنا هذه توليفة

  :الضرورية يف املعاجلة والتحليل، وتتشكل من 
وعربه اعتمد املوضوع وحدة متكاملة فقد أفاد هذا املنهج يف تفكيك  :املنهج النظمي -

جات ، حول املخر"ديفيد ايستون"العالقة التفاعلية داخل العلبة السوداء من خالل ما أقر به 
واملدخالت مث الفعل االسترجاعي العكسي، فاملدخالت متثلت باألساس يف جمموع التحوالت 

، مما ينفي لدينا اختاذ اتمع الدويل بصورة جتزيئية )نسق العوملة(اجلديدة املؤثرة على الدولة الوطنية 
نتائج العامة هذا البحث، فاملوضوع وحدة واحدة، أما املخرجات فتتمثل يف ال يف مرحلة إعداد

احملصل عليها واليت متثل بدورها جمموع مالمح وأدوار ووظائف الدولة الوطنية، كما تتضمن  
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جمموع الربامج واألجندات  التوجهات املستحدثة الدولية اجلديدة، أما الفعل االسترجاعي فيتصل 
  . مبضامني السيناريوهات املستقبلية حول املوضوع

، واالعتماد استعمال تقنيات مثل املسح لك من خاللذيظهر :الدراسات الوصفية -
، كل ذلك حاصل )حالة االسقاطات على الصراع يف سريالنكا(دراسة احلالة جزئيا على تقنية 

مركبة بني التفسري والتحليل وهو ما ساعد أكثر على بناء عملية تشخيصية مل  عملية ضمن
ضمن نسق العوملة، من أجل فهم أكثر لكيفيات  انعكاسات التحديات اجلديدة على الدولة الوطنية

  .فعل آليات وقوى الفواعل اجلديدة على الدولة
يعترب كل األشياء والظواهر واحلقائق  األول، املنهج الدياليكتيكي واملنهج االستداليل -

االقتصادية واالنسانية والسياسية دائما يف حالة ترابط وتشابك وتداخل وبصورة مستمرة، كما 
رب يف حالة تناقض وصراع وتفاعل داخلي قوي وهو ما يظهر حسب دراستنا هذه يف كل يعت

التحليالت الواردة، مع اعتبار املتغريات والعناصر املصاحبة للتحوالت اجلارية واقعة ضمن نسق 
افهامات جادة حول  اعطاءهذا ما ساعدنا على .كالين هو العوملة ويف صورة تشابكية ترابطية

  .الوطنيةوضع الدولة 
فيظهر أكثر يف العالقات واملعادالت اجلربية واألشكال اهلندسية  االستداليلأما املنهج 

وعربه مت الغاء سيناريو اية الدولة ،حبيث مت االستدالل على ذلك  .الواردة ضمن الفصل الثالث
    . "s بداللة متغري الدولة  f(s)الوضع الدويل "  عطىممن خالل 

  :الدراسة أدبيات ومصطلحات
السابقة اليت تعلقت بنفس املوضوع ، لكن مع جمموع فوارق جوهرية  دبياتتعددت األ

من الناحية املنهجية وطبيعة االشكاالت املتناولة وزوايا الطرح املختلفة، غري أن هذا ال ينفي وجود 
رج د متثلت تلك الدراسات يف شكل مؤلفات وأوراق عمل وأحباث ختقو. نقاط التقاء حمورية
  :نذكر أمهها فيما يلي

الدول بني املراوغة :عامل بال سيادة " يف مؤلف   Bertrand Badie"بريتران بادي"دراسة لـ  -
من خالله أفضلية الكامل  يرجح     Un Monde Sans Souveraineté  ) 1999( "واملسؤولية

  .يف املسؤولية الدولية بدل الكالم يف السيادة
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 Indianaمن جامعة انديانا   RANDALL BAKER" رراندال باك" لـ دراسة -

University  بعنوان: Sovereignty Of Concepts Challenges To Traditional واليت
 . قدراا علىسيادة الدول و مفاهيم أهم التحوالت اجلديدة على صتشخي تضمنت

الدولية  تاملؤسسا:بعنوانChristian Chavagneux " لكريستيان شافانو "دراسة أخرى -
  .الدويل يف اإلقتصادكم احلو

nternationales et la gouvernanc de l’economie Institutions ILes 
.Collection repers paris 1997mondiale.   

  : من دون مؤلف بعنوان دراسة أخرى حول مستقبل الدولة الوطنية  -
? If  lobalizationstate in an era  of g-Is there a future for the nation

so, what future? 

جبامعة " جون بيليس"و" ستيف مسيث" دراسة مجاعية وردت يف املؤلف الضخم لكل من -
  :املعنون بـ) Oxford )2003    أوكسفورد
 The Globalization Of World Politics  

 :تتمثل يففأما املصطلحات احملورية يف دراستنا هذه 

ليس حمصورا يف الشمال قية ، باعتبارها أمنوذجا عامليا مأخوذة باطال:  ةالقومي/الدولة الوطنية 
لذلك يالحظ يف حتليلنا للموضوع عدم التقيد أو االرتباط مبصطلح واحد ، .فقط أو يف اجلنوب 

  .كما أننا أحيانا أخرى نستعمل املصطلحني معا نظرا لتقارب دالالت األمثلة يف النموذجني معا
رغم االختالفات بني هذه املصطلحات من : هانــات أوالتحــوالتالر و التحديــات

نشري هلا يف الكثري من املواقع باعتبارها متغريا حتليليا  ، إال أننا واالصطالحية حيث الدالالت اللغوية
وهي تدل على كل ما هو تغري جديد ال غري وبأشكال متفاوتة ولكن متشاة من حيث املعىن 

د احلرب الباردة ، وشكل بدوره عامال سلبيا ذو انعكاسات حادة ومركزية أفرزته مرحلة ما بع
 .على سياسات وتوجهات الدول واحلكومات واملشاريع
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 ىن، باعتباره ذو داللة مشولية حيمل مع حثبال ذامن هضمن املصطلحات الرئيسة   :العوملـــة
هو حتول أو ا، كما أننا نتصور كل مالغائية املدارة   Processالنسق ، واملقصود هنا تلك العملية 

  .رهان أو حتد إمنا يقع ضمن نسق العوملة الكالين
وتعتربها أغلب الدراسات حمورا رئيسا ومدخال مركزيا للتحليل ،فهي من تعرض  :السيـــادة

للتحدي والرهان والتحول، ومتثل يف دراستنا أحد العناصر املتنازع حوهلا، وتتضمن معىن قدرة 
  .ليا وخارجيا على التمتع بصالحياا على مجيع األصعدة واملستوياتالدول داخ
  :البحث صعوبات

حتددت مجلة عوارض مبثابة معوقات وعقبات حادة الوقع على سريان عملية إعداد هذا 
البحث، وهي تتعدد بني معوقات منهجية فنية ومعوقات تقنية وسيكولوجية خاصة بالباحث، 

  :يفوعلى عموم تقدير تظهر 
واملتعارضة جزئيا مع  ،وجهة وطرق تناول املوضوع من حيث عائق القناعات املنهجية -1

  .املناوالت والدراسات السابقة
، ذات البعد التشخيصي التشاؤمي اهلندسية/اجلربيةعائق وفرة وتناوع املآخذ واملداخل غري  -2

  .فحسب
هو اآلخر دافعا قويا  ألف ،معرفياشكل وازعا  الباحثالقار ضمن شخصية  الالمتاسكبعد  -3

  .الزمان واملكان يالستهالك غري طبيعي لبعد
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 - حسب املنظور الواقعي -فاعال أساسيا كواالدولة الوطنية أو الدولة القومية  موضوع

ستحوذ صبح يأيف حقل العالقات الدولية ووحدة حتليل رئيسية أو نواة التحليل املهمة والفعالة، 
على هامش كبري من اجلدل حول موقعها يف قلب التحوالت احلاصلة على املستويني الدويل  هبدور

على مر األزمنة وباختالف  و ا يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة، فالدولة الوطنيةوالعاملي، خصوص
مة يف حياة األفراد وهابأدوار عديدة تضطلع  النظم االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية

واجلماعات، وعلى اخلصوص يف العصر احلديث، وذلك من خالل مجلة الوظائف التقليدية املنوطة 
ا واملخولة هلا من ختطيط ورقابة وتوجيه واحتكار العنف، وضبط احلياة العامة داخل إقليمها 

  .احمللي وخارج حدودها الوطنية من خالل عنصري السيادة والسلطة
فهم اجلدل النظري الذي حياول هذا الفصل معاجلته بشأن العالقة اجلامعة بني من أجل 

عنصر الدولة و التحديات والتحوالت بصفة أعم، هذا يستدعي إطارا منهجيا وعلميا ميكننا من 
فهم املسارات النظرية والدالالت املرجعية حول مفهوم الدولة ودالالته من خالل فحص األصالة 

التحليل مث فهم التفككات البنيوية املتضمنة يف املشهد املتراكب هليكل أو بنية املعرفية لعنصر 
العالقات الدولية، مبا يستدعي التضمني النظري ملقاربات أزمة تفسري وفهم املسافات املتجاورة بني 

هل هي يف صلب وقلب العالقات التصلب واملرونة حول طبيعة مشهد متوقع الدولة الوطنية، 
     عامل فوضى؟ -فقط –م هي منتهية و جمرد الدولية أ
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  .طبيعة املرتكزات النظرية املرجعية يف حتديد مفهوم الدولة: املبحث األول
ميثل عنصر املفهوم يف أية  دراسة عامال مهما وحموريا، من أجل استبيان عقد الصلة بني 

 املوضوع حمل العنصر املتغري والعنصر الثابت يف حتليل وفك التفاعل وحجم الغموض يف
الدراسة،ويف موضوعنا هذا سوف نتطرق لعنصر أو مفهوم الدولة الوطنية أو القومية باالصطالح 
الغريب، مبا خيدم وجهة اإلشكالية بطبيعة احلال، وقد تعددت أوجه حتديد وضبط هذا املفهوم ومل 

ساقات اليت تناولت حيصل االتفاق حول مسألة حتديد مفهوم واحد للدولة بني خمتلف األطياف وامل
بالكشف عن سبعة استعماالت، يف حني " ماكيفر"صياغات متباينة ومتقاربة يف املوضوع، فقد قام 

فقد " دير"و " كالرك"إىل ستة مفاهيم وذلك يف األدبيات املاركسية، أما " جيسوب"يشري 
ز مئة ومخسة أن يفر" تيتوس"استطاعا حتديد مثاين عشرة نظرية خمتلفة عن الدولة، وقد متكن 

   )1(.وأربعني تعريفا منفصال للدولة
 State يف اللغات األجنبية يعين" دولـــة"ومن حيث اجلانب اللغوي للمصطلح 

واليت تشري إىل فكرة status  باللغة الفرنسية، وهي من أصل التيين Etat باللغة اإلجنليزية و 
ربية تفيد نقيض هذا املعىن وجتلت مبعىن الوقوف واستقرار الوضع، يف حني كلمة دولة يف اللغة الع

  .)2(السلطة والغلبة يف فترة االحنطاط اليت تلت ايار اخلالفة اإلسالمية وتفككها
ويتفق معظم دارسي موضوع الدولة رغم اختالفهم يف وجهات نظرهم حول احملددات 

الدولة : تويات هيواملرتكزات النظرية حول كون مفهوم الدولة يتجه إىل أن يتجسد يف ثالثة مس
ومعىن تتبىن وظائف آلية كإقرار السلم واألمن والنظام، كائن حي، والدولة مبثابة جهاز آيل 

  )3( .متتلك شخصية قانونية تكسبها مجلة صالحياتالدولة كائن افتراضي 

أما املسألة األخرى فتتعلق  باجلانب االصطالحي، وفكرة الدولة ترجع إىل عهد الفكر 
لكن الدكتور ".اجلمهورية" يف مؤلفه ) م.ق 347-427(أفالطون ذ أن نظر هلا اإلغريقي من

كمنظومة سياسية واضحة املعامل مل يتبلور " دولة"يرى أن املفهوم احلديث ملصطلح " راغب نبيل"

                                                
اجلامعي، الطبعة ات العربية املتحدة، دار الكاتب اإلمار(الزبيدي، العوملة ومستقبل الدور االقتصادي للدولة يف العامل الثالث، حسن لطيف كاظم  ) 1(

 .27، ص ) 2002األوىل، 
  32ص،2002/2003: ، مذكرة ماجيستري، جامعة باتنة، كلية احلقوق، قسم العلوم السياسية، السنةالعوملة والسيادةامساعيل كرازدي ،  )  2(
  .32ص  نفس املرجع، )  3(
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مفهومني رئيسيني مرتبطني كل " دولة"إال يف القرن السادس عشر، وتبعا لذلك، تضمن مصطلح 
  :طا عضويامنهما باآلخر ارتبا

" يتضمن الداللة على جمموعة من البشر هلم خصائص متيزهم ونعين بذلك : املفهوم األول
  ".األمة -الدولة

يعد أكثر وضوحا ودقة يتضمن الداللة على أجهزة احلكومة يف أمة معينة، : املفهوم الثاين
لنظام تشرف عليه  وهذا التجمع البشري يف داللة املفهوم األول خيضع، "احلكومة -الدولة" أي 

  .)1(السلطة يف الدولة اليت ال ميكن أن تسري زمام أمورها من دوا
أنه ينبغي ابتداء يف " حسن لطيف كاظم الزبيدي" الصدد يرى الدكتور ويف هذا 

  : االنصراف إىل معنيني متداخلني State احلديث عن املفهوم االصطالحي للدولة 
أو التنظيم الذي تلجأ إليه احلكومة أو السلطة كي هو أن الدولة تعين اجلهاز : األول

فيكاد يكون مرادفا ملعىن اتمع، : الثاينأما املعىن . متارس احتكارها االستعمال الشرعي للعنف
و ميكن إبراز .وهو بذلك يقضي بأن املنظومة االجتماعية كلها خاضعة للحكومة أو السلطة

ل إيضاح فروع ظاهرة السلطة السياسية يف اتمع مضمون مفهوم الدولة النظري بشقيه من خال
  :البشري يف الشكل التايل

  .املفهوم االصطالحي للدولة من خالل فروع ظاهرة السلطة السياسية: )1(الشكل رقم 

  
  
  
  
  

 .18ص ،  )2001منشأة املعارف، : اإلسكندرية(حممد طه بدوي، ليلى أمني مرسى، مدخل إىل العلوم السياسية ، : املصدر

                                                
  .31، ص ) 2004دار غريب للطباعة والنشر، : القاهرة(نبيل راغب، هيبة الدولة، التحدي والتصدي، )  1(

 ظاهـرة السلطــة

االحتكار الفعلي ألدوات اإلكراه املادي على 
 مستوى اتمع الكلي

 الركن املعنوي الركن املادي

تصور اجلماعة هلذا االحتكار على أنه شرعي 
 .تبعا الستهدافه اخلري العام
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  .مرتكزات املداخل النظرية الغربية: املطلب األول
إن إشكالية حتديد مفهوم الدولة القومية أو الوطنية دفع مبعظم دارسي ومتتبعي الفكر 
السياسي أو التاريخ السياسي لنشوء السلطة السياسية إىل تصور أربعة مسارات نظرية تنتمي إليها 

رتكزات حتليلية لظاهرة الدولة وال تكاد بذلك خترج عنها وهي مبثابة م )1(معظم الكتابات الغربية
  :معظم أفكارهم

االعتماد يف دراسة الدولة على عنصري أو عاملي القوة والقهر، وتستند : املسار األول -
" و " مايكل" هذه الدراسات على الفصل الكامل بني احلكام واحملكومني، من روادها جند 

الرواسب واملشتقات، وهذا التيار بدأ يتغلغل يف أوساط الفكر  صاحب نظرية" باريتو" و" موسكا
  االجتماعي الغريب  يف السبعينيات من القرن العشرين، وهو حيتمل ضمنيا إلغاء مفهوم الطبقة كلية،

اليت تنطلق من مسألة تربير Pluralism طروحات املدرسة التعددية : املسار الثاين -
الية، وهذه املدرسة تتصور أن عامل القوة االجتماعية موزع بشكل الدولة الدستورية يف ظل الليبري

واسع يف اتمع بني فئات وتنظيمات متفاوتة األنصبة من القوة االجتماعية، ويدعو معظم رواد 
هذه املدرسة إىل ضرورة احلفاظ على الدستورية الدميقراطية مع نقطة خالف رئيسية تتمثل يف 

  .اد واتمعمدى تدخل الدولة يف االقتص
يتأسس على اعتبار الدولة أداة يف يد الطبقة املالكة لوسائل اإلنتاج أو : املسار الثالث -

ختدم من خالل القيام بوظائفها الطبقة املسيطرة -اعتبارها متغريا بنائيا يف الصراع الطبقي، وهي 
يت قد تتباين وجهات نظرها والنظام الرأمسايل، ويتجسد هذا االجتاه يف أفكار املدرسة املاركسية ال

  . )2(حول بعض القضايا، غري أن رؤيتها تشترك يف قضية دور الدولة والصراع الطبقي
" ويشمل أفكار مدرسة التحديث واليت تعود جبذورها النظرية إىل أراء : املسار الرابع -

الغرب،  وتلقى رواجا كبريا يف ،)1920- 1864(" ماكس فيرب"و  )1917-1858" (إمييل دوركامي
وهي تركز على استقاللية الدولة اليت جتسدها مؤسسات ذات طبعة عقالنية، حبيث تكون ممارسة 
القوة نتاجا للتنظيم البريوقراطي، هذه املسارات األربعة هي مبثابة حمصلة كربى وعامة مل 

                                                
  .27حسن لطيف كاظم الزبيدي، املرجع السابق الذكر، ص  )  1(
  .27ص ،املرجع  نفس )  2(
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رب تصورات ومتايزات األفكار البحثية الغربية منذ عهد اإلغريق، وتأسيسا على ذلك، يعت
أول من نظر ملوضوع الدولة يف كتاباته الفلسفية السياسية بصورة مباشرة، وهو بذلك " أفالطون"

  :حيدد مفهومني للدولة
  )اجلمهوريةيف كتابه (الدولة املثالية - 1
 ،"The Laws القوانني " ، و "States Man السياسي " يف كتابه املركبة مفهوم الدولة - 2

أو املتوازنة، واليت تتضمن مبدأ سيادة القانون،كذلك أفكار أرسطو  إضافة إىل الدولة املختلطة
، فوجد أن اتمعات اإلنسانية هي "؟ملاذا الدولة" حول اإلجابة على التساؤل  )م.ق 374-322(

)1(بالضرورة جمتمعات سياسية ال تستطيع العيش دون دولة
 .  

مفهوم جديد هو الدولة حول فلسفة  STOIC إضافة إىل إسهامات املدرسة الرواقية 
واملساواة، وبالنسبة ) القانون الطبيعي(دستور : القائمة على عنصرين Global state العاملية 

، أو الشأن العام وقد ولدت فكرة الدولة من خالل Respublica للرومان يستعملون كلمة 
أم بقوا متأثرين غري  ،Individualismقانون الشعوب املؤكد على احلقوق الفردية والفردانية 

  .بالفكر اليوناين السابق لعهدهم
سانت "كما يتأكد تعلق مفهوم الدولة باحلق اإلهلي يف ممارسات السلطة عند القديس 

فخالل العصور الوسطى  كان سائدا يف أوربا ذلك الصراع الديين  ،)م430-354(" أغسطني
طة الزمنية املمثلة بالنظام أو الدولة، غري أن والزمين بني السلطة الدينية املمثلة بالكنيسة وبني السل

استمرار السلطة الدينية مل يدم طويال بل ساهم يف عدة عوامل رئيسة هيئت إمكانية مركزية 
السلطة وتقويض سلطة الكنيسة واإلقطاع يف أواخر العصر اإلقطاعي مبا مهد لظهور الدولة القومية 

"" Nation- State.  
باحثني أ ن املفاهيم واإلسهامات الفلسفية السابقة على ظهور ويرى بعض املفكرين وال

 مفهوم الدولة الوطنية املعاصرة خمتلفة وبعيدة إذا اعتربنا الدولة الوطنية جمموعة من األجهزة
املركزية، متارس سلطاا وفقا ملبدأ السيادة على إقليم معني حتتكر يف داخله االستخدام الشرعي 

وتطبيقها،  ي الذي ميكنها من أن تكون سلطة فيما يتصل بصناعة القواننيلوسائل القسر الفيزيق

                                                
  .29-28، ص ص  هنفس املرجع)  1(
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ذلك أن األصل التارخيي للدولة املعاصرة هو ذلك النموذج الذي ساد يف اية اإلقطاع وتزامن مع 
بطبيعة ) مرحلة اإلقطاع(فقد متيزت مفاهيم الدولة يف املرحلة األوىل  )1( نشوء الرأمسالية يف أوربا،

حول كون الدولة  HEGEL  1770-1831 " هيجل"التبشريية كما هو جمسد يف أفكار الدين 
مشيئة اهللا يف األرض، غري أن استعانة أباطرة وملوك أوربا بالطبقة الوسطى، مكنت من تأكيد 
الرتعة املركزية وخماطبة الشعوب بضرورة إنشاء جمالس متثيلية هلا، وهذا ما جتسد حقيقة يف أملانيا 

، Protestantism وبريطانيا الربوتيستانتية ، Lutherism اللوثرية األفكار  من خالل
مما شجع على ازدهار الرأمسالية، وازدهار اللغة  Calvinism يف فرنسا وسويسرا والكالفينية 

  املشتركة والتاريخ املشترك، مما أسس لنهوض أمم متمايزة
  Distinguished Nations يالدييف القرن السادس عشر امل.  

أن أهم مفرزات توافق الرأمسالية والدولة يف أوربا بوجود الطبقة إذا ميكن القول 
وحتقيق سلطان مركزية الدولة  مأسسة مبدأ القومية وعلمانية النظم السياسيةالبورجوازية هو 

  .الوطنية على كافة وحداا
 الفكر الغريب، على وجه العموم ومن خالل توصيف أهم مرتكزات حتديد مفهوم الدولة يف

على املستوى االقتصادي يتصف  Mercantalismفإن مفهوم الدولة لدى املدرسة التجارية 
بالطابع الرباغمايت العملي، كونه يربر الدور التدخلي الواسع للدولة يف احلياة االقتصادية، والتنظري 

، وبالتايل فهي حلركات التوسع االستعماري لنهب ثروات الشعوب وحتقيق الفائض االقتصادي
تتناول الدولة من جهة املفهوم املربر لكافة وسائل وآليات استجالب القوة، أما على املستوى 

 Nicola Mechiavelli  "وال ميكيافيلينيق"السياسي ملفهوم الدولة، فيتجسد يف أفكار كل من 

  ،)1530 -1596" (Jean Bodin جون بودان "و ) 1469-1527(

الغاية  تربر "على ضرورة الفصل بني السياسة والدين أو األخالق " يميكيافيل"ركزت أفكار 
، فقد تركزت حول مفهوم السيادة الذي يشري إىل السلطة "جون بودان"أما أفكار  ،"الوسيلة

  .العليا، واليت تباشرها الدولة دون قيد على رعاياها

                                                
  .37ص ، املرجع نفس )  1(
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من خالل عدم  فكانت تتصور مفهوما للدولة، Physiocrats أما مدرسة الفيزيوقراط 
 Laissez Faire La " دع الطبيعة تعمل وحدها" تدخلها يف احلياة االقتصادية، وشعارها 

Nature"  ودع األمور متر من غري تدخل Laissez-Passer  فرانسوا " وجند من بني مفكريها
هذا األخري الذي يدعو إىل عدم تدخل  )1790-1723( "آدم مسيث"و ،)1774-1694(" كيناي
  .)1(لة، لكن فقط تتبىن نشاطا تنظيميا لآلليات الفعلية يف املمارسات العامةالدو

ويف حبث املرتكزات املفهومية للفكر املاركسي حول موضوع الدولة، جند كتابات كل 
وحسب كارل ، )1883-1818(، وماركس )1924-1870(ولينني  ،)1895-1820(" اجنلز"من 

وسطى وتطورت يف القرن التاسع عشر مع تطور العداء ماركس، فإن الدولة نشأت يف العصور ال
بني رأس املال والعمل، واختذت الدولة لنفسها أكثر فأكثر صبغة القوة العاملة آللة حكم طبقي من 
أجل قمع العمل، فالصفة القمعية هي األقرب لوصف سلطة الدولة اليت تساوي آلة احلرب القومية 

 )2(لرأس املال ضد العمل
.  

أن السلطة السياسية هي التعبري الرمسي عن اخلصوصية الطبقية يف " ماركس"ر كما يتصو
فيتصور الدولة على أا مثرة اتمع نفسه يف مرحلة معينة من مراحل  ،"أجنلز"اتمع الرأمسايل، أما 

يف كون الدولة أداة للسيادة، ومن حيث املميزات " وماركس"و " لينني"تطوره، وهو يتفق مع 
ا القمعية، أما من حيث موقعها التارخيي فهي ظاهرة تارخيية على أا أداة تضطلع بالسلطة وأجهز

  .هلا بداية وهلا اية
حول  A-Gramsci" " غرامشي يونأنطو"ومن إسهامات املدرسة املاركسية، تصور 

مجلة أطر كون الدولة تتبلور استنادا إىل القوى االقتصادية وعالقات اإلنتاج السائدة، ما يفرض 
تنظيمية، دون أن تكون الدولة جمرد انعكاس ميكانيكي هلذه القوى والعالقات، وهو مييز بني منطني  

  :)3(من الدولة
  .وتتسم بسيادة اتمع املدين،  Compact  Stateدولة حمدودة الوظائف ×
  .لقدميةالشرقية ا وهو منوذج عرفته اتمعات،  Perpoisive State دولة منتشرة الوظائف×

                                                
 .39، ص هنفس املرجع  ) 1(
 .44نفس املرجع، ص  ) 2(
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أما االجتاهات املعاصرة اليت تتناول عنصر الدولة من حيث املفهوم فتشمل آراء رواد 
 جوان"و  "وليونيتيف" J K Galbrhth،  جون كينيث جالربت"االجتاه املؤسسايت، أمثال 

وغريهم ممن يتصورون مفهوما مؤسساتيا يقوم على التعاون املستمر  "توماس بالوا"و " روبنسون
أن تتبىن سياسات معاصرة  -حسبهم -جزاء املختلفة من العضوية االجتماعية، والدولة ينبغيبني األ

ابن املعاصرة للعالمة  - يف جماالت إشرافها، وهنا ميكن أن نشري إىل اإلسهامات املتجددة والقدمية
مؤسس علم العمران البشري حول نشأة السلطة والدولة، وهو بذلك يتقاطع كمرجعية خلدون 
الل هاته اإلسهامات مع الكثري من األفكار الغربية اليت تعتمده كمرجعية يف تطوير أفكارها من خ

حول علم االجتماع البشري، وهو يفسر نشوء اتمع البشري حباجة البشر لالجتماع والتعاون، 
 فاإلنسان مدين بالطبع أي البد له من االجتماع الذي هو املدنية وهو معىن العمران ويأيت هذا

االجتماع بغرض حتقيق حاجتني أساسيتني مها حاجته إىل الغذاء وحاجته إىل األمن والدفاع عن 
النفس ومها ينتجان حسبه عرب التعاون والسلطة، فقد يستحيل بقاء الناس دون وازع أي حاكم 
يكون واحدا منهم له الغلبة والسلطان واليد القاهرة وبالتايل ال وجود للمجتمع من دون سلطة 

أن املنشأ األساسي ألي سلطة ألي دولة ال يكون إال  ابن خلدونقق مطالبه األساسية، ويؤكد حت
  . نتاج حالة من العصبية داخل القبيلة أو العشرية

ظاهرة الدولة فريى  ابن خلدونوانطالقا من واقع املغرب اإلسالمي بصورة خاصة حيلل 
لعوامل والثوابت والقوانني والسنن، فالدولة أا ختضع يف وجودها ويف أطوارها إىل جمموعة من ا

الطور األول وهو طور االستيالء على امللك، : تبعا لذلك متر بعدة أطوار خالل عمرها هي
وهو طور القنوع  الرابعالطور هو طور الفراغ والدعة و  الثالثو هو طور االستبداد الثاينو

مبرحلة البناء  ل هذا يصطلح عليه وكطور اإلسراف والتبذير،  اخلامسواملساملة، والطور 
  .)1(واهلدم

                                                
: ، بريوتجملة املستقبل العريب: ، يف"قراءة جديدة يف فكر إبن خلدون: م1406-م1332املئوية السادسة لوفاة إبن خلدون "مجال شعبان،  ) 1(

 .94-93، ص ص2006، جويلية 329مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 28

  .اجلدل النظري يف العامل الثالث حول مفهوم الدولة: املطلب الثاين
إن طبيعة املسارات النظرية اجلدلية يف حتديد مفهوم وأدوار الدولة يف العامل الثالث، ختتلف 

يف اجلدل النظري عما هي عليه ضمن أطروحات الفكر الغريب، كون املسألة تنحصر أساسا 
 التحديث املفهومي الذي تطرق له معظم باحثي املوضوع والقائم باألساس بني أنصار نظرية 

Modernization  أنصار نظرية التبعية Dependency  مع عدم إغفال االجتاه التعددي واملدرسة
  .البنيوية املعاصرة يف التجاذب اجلديل والتحليلي حول املفهوم العام للدولة

  .أطروحات نظرية التحديث حول مفهوم الدولة: فرع األولال
يف إطار سياسة بناء األحالف والقواعد العسكرية إبان احلرب الباردة، اكتسبت البلدان 

أمهية خاصة يف السياسات والتوجيهات " العامل الثالث"النامية اليت أصبحت تعرف حتت إسم 
، وضمن هذا السياق التارخيي الدويل، ظهرت )1(يكيةاالستراتيجية الدولة للواليات  املتحدة األمر

نظرية التحديث، وأصبحت اإلطار النظري السائد يف األوساط األكادميية لتوصيف ودراسة 
 "و " هوسيتلزو " مور" و" و " شيلز" و " املوند "و "باي:"جمتمعات العامل الثالث، ومن روادها

، "ماكس فيرب" و" دوركايهم"جية هذه النظرية إىل ، ومتتد ابيستيمولو"ماكليالند"و " أيزنشتادت
  .وغريه" تالكوت بارسونز"كما تطورت فيما بعد على يد 

  : )2(املقارنة بني جمتمعنييقوم مفهوم الدولة حسب هذه النظرية على أساس 
حيمل خصائص السيادة التقليدية، والسلطة تتوفر بشكل هرمي متمركزة جمتمع تقليدي 

  .الك األرضيف يد اجليش أو م
  .والذي يظهر يف صورة معاكسة للمجتمع األولجمتمع حديث 

مفهوم الدولة يف اجلدل القائم داخل نظرية التحديث حيظى بأمهية قصوى يف حتليل  اإذً
هذا املوضوع، كون الدولة هي ذلك اإلطار العام الذي يستطيع اتمع من خالله أن حيقق تكامله 

 املدخلوهي بذلك تتوصل من خالل مداخلها الثالثة املتمثلة يف    وأن جيمع أجزاءه املتنافرة،

                                                
دراسات يف التنمية واالجتماع املدين يف ظل اهليمنة : الوطن واتمع العاملي-غسان منري محزة سنو، علي أمحد الطراح، العوملة والدولة ) 1(

 .74ص ) 2002دار النهضة العربية، : بريوت(االقتصادية العاملية، 
 .75نفس املرجع، ص   ) 2(
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إىل منوذجني للدولة، تقليدي  ∗السيكولوجيواملدخل  املؤشرات النموذجيةومدخل  االنتشاري
وحديث ينتهي بالدولة إىل كيان جمرد يقع فوق اجلميع، ويتمتع باالستقاللية والعقالنية والتوازن 

أن نظرية التحديث تتصور صورة مغايرة للدولة حتمل مسات االستقالل بني الداخل واخلارج، أي 
النسيب عن باقي أشكال وأنساق اتمع األخرى، وهي حتتكر القوة يف مجاعة واحدة بطريقة غري 
دميقراطية مع غياب قواعد الضبط العامة، وتقلص فعالية النظامني السياسي والقانوين ومبدأ 

رات وأطروحات التحديثيني، وكنتيجة لذلك، ظهرت نظرية التبعية الشرعية، ونظرا لقصور تصو
  .مبضامني جديدة أخرى

  .أطروحات نظرية التبعية: الفرع الثاين
على النقيض من نظرية التحديث وحتليالا، تأيت نظرية التبعية وهي تضم كل من 

هرة انتشار احلكم البنيويون واملاركسني احملدثني، ويتأسس مفهوم الدولة على مدخل تفسري ظا
الفردي واالستبدادية يف مناطق من العامل، وبالتقاطع مع صياغة املاركسية التقليدية، يصبح مفهوم 
الدولة يعين انعكاس لبناء اجتماعي تابع خيضع لنظام تقسيم العمل الدويل، مبا يعين أن الدولة هي 

أندري جندر "اخلارجي، كما يضيف مقدار استخدام املوارد يف التفاعل السياسي ببعديه الداخلي و
وذلك يف سياق  )1( )احمليط - املركز(ضمن مدرسة التبعية مفهوما جديدا يتضمن فكرة  "فرانك

راؤول "وحسب   Development Of Under، Development" تطور التخلف"الطرح حول 
استيعاب  ، فإن بلدان املركز تتمتع ببناء اقتصادي وسياسي متجانس وهي قادرة على"بريبش

خمتلف التطورات واملتغرات والتكيف معها، وعلى العكس من ذلك بالنسبة للدول الواقعة يف 
  .احمليط فهي عاجزة مؤسساتيا وتنظيميا عن التكيف اإلجيايب

بالتايل فإن نظرية التبعية تبحث طبيعة العالقة بني الدولة واتمع يف ظل ظروف التبعية، ومن خالل 
فإن دور الدولة ووظائفها، ومدى تدخلها يف احلياة خاصة " فرانكأندري جندر "طرح 

االقتصادية منها ال يتم يف ظروف داخلية فقط، وإمنا تتأثر حتميا بالظروف اخلارجية املرتبطة 
  .بالنظام العاملي السياسي والرأمسايل

                                                
 .80-76غسان منري سنو، علي أمحد الطراح، املرجع السابق ذكره، ص : خل مدرسة التحديث أنظرملزيد من اإلطالع حول مدا ∗
 .82غسان منري محزة سنو، علي أمحد الطراح، املرجع السابق الذكر، ص   ) 1(
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واليت تضم ، )1(نميةغري أن االجتاهات احلديثة واملدارس الفكرية املعاصرة يف علم اجتماع الت      
  نيوية قد حاولت إجياد تصور ملفهوم حمدد للدولة يف العامل الثالث،ني التعددية والبالنظرت

أما مفهوم الدولة لدى التعدديني، فإنه يقوم على ضرورة حتديث املؤسسات السياسية 
رهينة طة املرتبطة بعملية البناء الدميقراطي للوطن، فهناك أكثر من جمموعة تسيطر على السل

  .)2(وهي غري تراكمية" Situationl "باملوقف 
وبالنسبة ألصحاب النظرية البنيوية، فإن مفهوم الدولة يف العامل الثالث يتعلق بكوا أداة 

  .خللق السلطة االقتصادية والسياسية وتوزيعها
ة، وبعد التطرق إىل املسارات النظرية والصور اجلدلية حول مفهوم الدولة الوطني إذًا

وذلك من أجل استبيان أوجه االختالف والتناظر والتقارب بينها، على اعتبار أن الدراسة حتاول 
حتليل تلك االنعكاسات احلاصلة على مستوى املفهوم والذي أصبح يتسم باملرونة، ورمبا هذا ما 

يكية تؤكده فعال كل من النظرية التعددية ونظرية التحديث ونظرية التبعية والنظريات الكالس
، وذلك  حبسب قناعات املفكرين الغربيني وحجم إدراكام لظاهرة ابن خلدونواملاركسية وفكر 

  .السلطة السياسية وكذا تصورات منظري العامل الثالث
لذلك إذا كان مفهوم الدولة بصفة عامة بغض النظر عن طبيعته من حيث القومية أو 

فما ال األخرى املثبتة تارخييا، قد تعرض للتغيـر، الوطنية أو اإلمرباطورية أو غري ذلك من األشك
 هي طبيعة املضامني حول مميزات الدولة الوطنية؟

 
  
  

        

                                                
 .56حسن لطيف كاظم الزبيدي، املرجع السابق، ص  ) 1(
 .112، ص )2004مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل ديسمرب : بريوت(، أمني وآخرون، العوملة والنظام الدويل اجلديد مسري)   2(
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  .األركان املميزة للدولة الوطنية/ التعريف باخلصائص: املطلب الثالث
إن موضوع الدولة الوطنية أو القومية ال يتضمن معىن دولة لقوم بالضرورة أو عرق 

اليت تشكل املثال العرقي األوحد على خريطة العامل لدولة قومية تتألف  )إيسالندا(اء واحد، باستثن
، فجميع دول العامل تضم مزجيا من األعراق واالثنيات )1(من شعب واحد يف دولة واحدة

هو والثقافات والديانات، لكن هناك عامل مهم جيعل من كل دول العامل دوال قومية أو وطنية، 
الذي يدفع الدول إىل تبين  عامل التجانس الثقايفأو ما ميكن تسميته  قاء الثقايفغياب عامل الن

الوطن بنيت على مبدأ كون مواطنيها هم أعضاء لوطن معني - ، فالدولة)احمللي/الوطين(مشروع 
  .)2(ويعيشون ضمن حدود جغرافية معترف ا وحمددة

 ور األساسي لشرعية الدولة الوطنمتثل احمل أن الدولة الوطنية "غسان محزة"الدكتور  يؤكد
السياسية من التركيز على  تشكيل األوطان ضمن حدودها وقوا، فاحلكومات تسعى دائبة إىل

التربية والتعليم، واخلدمة العسكـريـة وتعزيـز اللغات الوطنية، واحملافظـة على التراث 
ما يقع ضمن وهذا ، )3(ناشيد الوطنيةومتجيد األمة بإقامة االحتفاالت الوطنية ونظم األ هواستمراريت

واملؤسسات ذات عواطف  رموز وخصائص الدولة الوطنية باعتبار الوطن مجاعة منظمة من األفراد
وآمال وأهداف مشتركة، وميلكون حسا وطنيا وهوية وطنية قائمة على أساس اللغة املشتركة 

  .والثقافة
عة املنظومة املفهوماتية للدولة، هذا من حيث االفتراضات والتصورات اجلدلية حول طبي

هي  G. P Nielsson(" نيلسون"حسب تعريف Nation State كون الدولة الوطنية أو القومية 
من جمموع السكان،  %60تلك اليت تقل نسبة سكاا الذين ينتمون إىل أصول عرقية واحدة عن 

هلذا الشرط، وحيدد ) 1985حسب إحصائيات (دولة  164فقط من جمموع  108وذا احلد يتأهل 
دولة فقط ال تكتمل هلا مصوغات القومية حيث ال توجد فيها مجاعة عرقية واحدة  58نيلسون 

  .من جمموع السكان %60متثل 

                                                
 .112، ص  نفس املرجع )  1(
 .19غسان منري محزة السنو، علي أمحد أطراح، املرجع السابق الذكر، ص )  2(
 .112املرجع ، ص نفس مسري أمني، وآخرون، )  3(
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منط وسيط، منط : كما ميكن حتديد ثالثة أمناط رئيسية للدولة الوطنية أو القومية، وهي 
  . ثنائي القومية ومنط متعدد القوميات

من جمموع السكان % 60و  %40لوسيط فتشكل به مجاعة عرقية واحدة ما بني أما النمط ا
      .دولة منها دولة الفيليبني والسودان واالحتاد السوفيايت سابقا 18ويصنف تبعا لذلك 

من  %65فينحصر يف وجود مجاعتني عرقيتني تؤلفان معا أكثر من   يةالنمط الثنائي القومبينما 
  ،بلجيكا وبريو رفيجيدولة من بينها  21دد هذه الدول جمموع السكان، ويبلغ ع

اهلند وماليزيا يف حني يتضمن النمط املتعدد القوميات حالة من التشرذم العرقي مثل 
  ، وتأسيسا على هذه التصنيفات، فإنه ميكن تقسيم العامل إىل شرحيتني أو صنفني، ونيجرييا

من السكان أو الدول  %95سائدة متثل  يشمل دوال ذات مجاعة عرقية واحدة: الصنف األول 
، إضافة إىل غياب احلد  ايسالندا والياباندولة من هذا الصنف منها  23القومية املثالية، وحيصر 

ونيكاراغوا وسريالنكا بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية : املثايل يف بعضها اآلخر مثل
  .وزميبابوي

اعات العرقية الواحدة على أراضي عدة دول مثل األمة العربية والذي تتوزع فيع اجلم: الصنف الثاين
اليت تضم أكثر من عشرين دولة عربية ذات أعراق متعددة، وتعترب تبعا لذلك من األمم املتقسمة 

  .)1( )الشمالية واجلنوبية( الكوريتنيوتشبه يف ذلك 
هناك نقطة  أن "سعيد الصديقي"فضال عن ذلك يرى أستاذ العالقات الدولية الباحث 

  :اختالف يف طريقة تشكل الدولة الوطنية كون
مثال   Nation State Building األمة-بناء الدولة"الدول القومية اليت تأسست على عملية  - 1

، ويتأسس هذا املفهوم على العناصر القومية املستمرة كاللغة والثقافة و اهلوية  ذلك أملانيا
  .  National Identityالوطنية

                                                
 .113-112، ص  نفس املرجع)  1(
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 State - Nation الدولة -األمةلدولة القومية املدنية القائمة على أساس بناء ا -2

Building النموذج الفرنسي من حيث كون الدولة هي من يؤسس األمة ويقوم هذا النموذج  وهو
  .على عامل الشعور املشترك

 الدولة القومية أو الوطنية أن الدولةو أركان معطى خصائص وقد نفهم مما تقدم من 
تعين اتمع اإلنساين املنظم من خالل مجلة أركان وثوابت تكوينية رئيسية ال ميكن للدولة الوطنية 

  :أن توجد بدوا، وهي
الذي  وعنصر اإلقليم وعنصر السيادة، عنصر التجمع البشري والسلطة السياسية -

خاصية افة إىل الزم الدولة الوطنية و أصبح لصيقا ا منذ القرن السادس عشر يف أوربا، إض
)1(التجانس القومي

 .  
إذا فالتجانس القومي والتنظيم القانوين للسلطة وصفة السيادة من الصفات الكيفية أي  

، غري أن الدولة الوطنية ال تعين الوحدة القومية اليت تستهدفها فلسفة القومية اليت القيمية للدولة
ا تلك اليت حتقق لشعبها التجانس بصرف  ظهرت يف القرن التاسع عشر أوربا، وبالتايل املقصود

  .النظر عن طبيعة العوامل املهيئة هلذا التجانس
وقد يشمل هذه العوامل منها وحدة اللغة أو وحدة األصل، أو حىت جمرد وحدة املصاحل 
املشتركة، كما أن الدولة ال تنفصل عن فكرة اإلقليم باعتباره عنصرا مهما من عناصرها، فهو 

جغرافيا الختصاص السلطة السياسية يف الدولة، وإطارا لسيادا، كون قرارات سلطة  يشكل إطارا
، وهو )مبدأ إقليم القوانني(الدولة وقوانينها تقف يف سرياا من حيث املبدأ عند حدود إقليمها 

أحد عوامل قوة الدولة الوطنية االقتصادية والسياسية، وذلك من حيث إعمال املوارد و األمهية 
  .ستراتيجية يف اال الدويلاإل

تعين اخلضوع للقانون، وهذه اخلاصية ترتبط يف ) القوانني(كما أن عنصر السلطة السياسية الناظمة 
حتديد وظائفها وطريقة (، وكياا الوظيفي )تشكيل اهليئة احلاكمة القائمة عليها(كياا العضوي 

  .من أجل تكريس نظام سيادة القانون بنظام مسبق هو نظام الشرعية) أدائها هلذه الوظائف

                                                
 .27دوي، ليلى أمني مرسى، املرجع السابق الذكر، ص حممد طه ب)  1(
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 ومن اخلصائص الرئيسية للدولة الوطنية باعتبارها شخصا اعتباريا عنصر أو خاصية السيادة 
La Souverainete واليت يثار حوهلا اجلدل الكثري خاصة يف املرحلة األخرية، مرحلة ما بعد ،

  .السياسة العاملية ككلاحلرب الباردة نظرا للتحوالت العميقة يف النظام الدويل و
األصل فيه أنه مفهوم قانوين كان متداوال لدى القانونيني، وهو وليد " سيادة"مصطلح 

، ومضمون هذا 1576يف كتبه الستة عن الدولة عام  "جون بودان"أفكار فقيه القانون الفرنسي 
قرار السياسي املصطلح يأيت لوصف واقع سياسي يتضمن القدرة الفعلية على االنفراد بإصدار ال

، أي مبعىن قدرة الدولة الفعلية  على االحتكار الشرعي املستوى اخلارجي، وعلى داخل الدول
  .ألدوات اإلكراه املادي يف الداخل، وعلى رفض االمتثال ألية سلطة من اخلارج

فإن السيادة تعين القوة النافذة على املواطنني والرعايا اليت  "جون بودان"وحسب تعريف  
  .دها القانون، وهي كل ال يتجزأال حي

فالسيادة حسبه تعين  ،)هوجو جروشي(وأول من طور مفهوم السيادة القاضي اهلولندي 
)1(أن الدولة الوطنية ال ميكن أن ختضع للسيطرة القانونية لدولة أخرى

وهو بذلك يتفق مع  ، 
أو بواسطة الدول يف كون الدولة ذات السيادة غري مقيدة بأي قانون  "إميرييش دي فاتيل"

  .أرسطو األخرى، فالسيادة تعين السلطة العليا يف الدولة حسب
فريى بأن الدولة تكون ذات سيادة يف مواجهة األفراد واجلماعات  "دابان"أما األستاذ  

)2(اخلاصة والعامة اليت تعمل داخلها، فهي اتمع السامي الذي خيضع له األفراد واجلماعات
 .  

من أن سلطة الدولة وسيادا ضرورية للبقاء، وال ميكن  "توماس هوبز"اه إضافة إىل ما ير
الذي تضمن التنازل عن احلقوق الطبيعية لصاحل الدولة، وألن  العقد االجتماعي األصيلنقض 

احلاجة ملثل هذا التنازل ضرورة مستمرة لضمان السلم االجتماعي داخل إقليمها وعلى املستوى 
  .اخلارجي

                                                
 .71، ص الذكر سابقالرجع امل،  امساعيل كرازدي )  1(
 .82ص ) 1992ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر(،  القانون الدستوري سعيد بو الشعري،)  2(
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اإلضافات حول السيادة ورغم تقاطعها يف نقاط عديدة، إال أن مراجعة من خالل هذه 
تعترب أصيلة إىل حد ما، وهو يتجه مبدلول السيادة من كوا أداة دفاعية  "جون بودان"إسهامات 

  .سلبية إىل فكرة هجومية وقانونية يف نفس الوقت
صرا حتليليا يف أما من حيث اإلطار النظري، جند بعض خصائص السيادة باعتبارها عن

اليت تتصور مساقات حتمل صفة اإلطالقية ملفهوم  النظرية التقليديةاملوضوع، متضمنة يف إسهامات 
)1(السيادة، وأهم هذه اخلصائص

 :  
  .أي أن الدولة سيدة قرارها مبا يف ذلك حق إعالن احلرب Absolution:االطالقية -1
  .بشأا داخل إقليمها وخارجهوتعين إنفراد الدولة  Universality:العمومية -2
  . وتعين استمرارية السيادة باستمرار وجود الدولة Permanence:الدميومة -3
  . Inalienability:عدم القابلية للتصرف -4

، ويف إتفاقية 1971هذه اخلصائص جندها متضمنة يف دستور اجلمهورية الفرنسية لعام 
  .1969لقانون املعاهدات عام " فيينا"

تعلق باالجتاهات النظرية الرئيسية حول عنصر السيادة من حيث موضوعية وفيما ي
)2( :اخلصائص املميزة هلا، حتددت أربعة اجتاهات رئيسية، هي

   

  ."جون أوسنت"و" جون بودان" السيادة، وميثله كل من بصفة إطالقيةالقائل  االجتاه -
 "هيجل"و "ي منيهنر"، وينتمي إليه كل من بنسبية السيادةالقائل  االجتاه -

  ".برايس"و" جللينك"و
 "جورج مري"، وميثله )الالسيادة(تغييب عنصر السيادة القائم على فكرة  االجتاه -

  ."دجيي" و" ويلسن"والرئيس األمريكي  "البرادال"و" بلونتشي"و "قون موهل"و
  .، وهي انعكاس لنظريات علماء السياسةالقانون الدويل نظرية فقهاء -

                                                
  .74امساعيل كرازدي، املرجع السابق الذكر، ص  )  1(
 .74املرجع نفسه، ص  )  2(
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الدويل بعنصر سيادة الدول ومتيز هذا األخري بصفة اإلطالقية وعدم التجزئة،  رغم اإلقرار
إال أن واقع العالقات الدولية وطبيعة البنية اجليوسياسية واالستراتيجية للمجتمع الدويل التعددي، 
أصبح يفرض من خالل مجلة التحوالت العميقة والتغريات اجلوهرية أشكاال جديدة ألدوار الدول 

ة وسياساا وتوجهاا وأمناط سياساا اخلارجية، وذلك حبسب عدة مستويات حتليلية، الوطني
فإىل أي مدى ميكن إدراج املتغري  يتراوح فيها عنصر سيادة الدول وأداءاا يف عدة مستويات،

  لفهم حجم التأثري العملي على الوحدة السياسية؟-راتيجيةسالبنية اجليو-الوسيط
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طبيعة البنية اجليواستراتيجية وصيغ أهم التحوالت الدولية اجلديدة يف السياسة : بحث الثاينامل
  .العاملية

من الضروري االشارة يف بداية هذا املبحث إىل أن طبيعة املوضوع وحمتوى اإلشكالية، 
ري يف  واليت تتعلق باألساس مبسألة وظائف الدولة الوطنية، يف سياق البحث عن طبيعة وحجم التغي

طبيعتها، ويف املرحلة اليت تلي اية احلرب الباردة مباشرة، ما يدفعنا إىل تصور منهجي يتطلب 
إطارا مفهوميا عاما لعنصري التحليل مها الدولة الوطنية والبنية العامة للنظام الدويل أو السياسة 

كوحدة سياسية منظمة،  الدولية، حبيث يعترب النظام الدويل اال الكلي الذي تنشط فيه الدولة
، اجليواستراتيجية للعالقات الدولةحبيث يصبح من الضروري التعرف على طبيعة البنية الدولية 

وذلك يف مستوياا املختلفة وبعد ذلك تتضح مجلة التغريات والتحوالت الدولية العميقة واهليكلية 
  .لية وفقها وبصورة آليةاليت تعد مبثابة الديناميكية اليت تتغري طبيعة العالقات الدو

تأسيسا على ذلك، فإن الدراسة العلمية للعالقات الدولية تدرجت ومتظهرت يف  عدة 
قد " سياسات القوى"منظورات، حبيث تبلورت بينها مجلة من االختالفات، غري أن صورة 

عكست جتربة النصف األول من القرن العشرين وحىت فترة السبعينيات منه، لكن خربة الربع 
األخري من نفس القرن، أبرزت تغريات هيكلية يف السياسة الدولية، يترتب عليها عدم مالئمة 
دراستها من خالل منظور سياسات القوى، مما دفع باجتاه ضرورة اتساع النظرة التحليلية اليت 
تركز على الدول فقط، وعلى مفاهيم القوة والصراع أساسا، وذلك نظرا لربوز فاعلني جدد من 

الدول، وبروز أمهية موضوعات جديدة حتدث حتوال يف النظام الدويل املعاصر حتت تأثري قوى غري 
، وخمتلف املوضوعات السياسية واالقتصادية اجلديدة، خلقت )1(االعتماد املتبادل الدويل املعقد

ل وألج، )2(تصورا جديدا حول كون العامل نظاما من التفاعالت بني الدول وباقي  الفواعل اجلدد
لي بني عنصر الدولة الوطنية وبنية النظام الدويل كفهم الطبيعة التفاعلية  احلاصلة يف املستوى ال

ملرحلة ما بعد احلرب الباردة، ينبغي التعرض ألهم مالمح وتصنيفات ومستويات تقسيم صور 

                                                
  :يف" ؟ماهي العالقات الدولية" نادية حممود مصطفى،)  1(

www،islamonline, net/oil-arabic/dowalia/ mafaheem-aug-2002/mafaheem-2.asp. 
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ل وظائفها وأشكال البنية الدولية أو النظام الدويل، على اعتبار أن الدولة الوطنية تشتغل من خال
  ؟ ∗، فما هي طبيعة هذه البنية اهليكليةضمن حقل هذا النظام املتسم باحلركية والتغري

  .مظاهر تغري بنية العالقات الدولية اجليواسراتيجية: املطلب األول
إن التطرق إىل عملية فهم طبيعة البنيان الدويل أو ما اصطلح عليه بالبنية اجليواسراتيجية 

عالقات الدولية عموما من األمهية مبكان، ذلك أنه أصبحت تطرح إشكاالت للمجتمع الدويل وال
)1(أساسية يف ذلك، وهي

 :  
  كيف ميكن دراسة اتمع الدويل؟-
هل باعتباره وحدات متباينة وتترابط فيما بينها بشبكة من العالقات؟ أي من خالل املنهجية  - 1

ذات صبغة تكتيكية ) األطراف( الوحدات واليت جتعل الترابطات بني Reductionism التجزيئية 
عابرة ونفعية، بينما يبقى وجودها املتميز واملنفرد هو األساس االستراتيجي لفهم طبيعة الواقع 

  .الدويل ومساراته
أم هل نأخذ باملنهج اآلخر والذي يعترب اتمع الدويل كتلة واحدة، تطوي بداخلها مجلة  -2

 ويعين أن الترابط بني الوحدات السياسية هو قاعدة Holism  املنهج الكالينالتناقضات؟ وهو 
التحليل، بالتايل لكي ال نصبح معنيني يف دراستنا بدول دون أخرى جيب التركيز على التفاعالت 
عرب النظام الدويل برمته، مما جيعلنا معنيني مبستوى حتليلي يتجاوز الوحدات ومير إىل قضايا حقوق 

إخل، وهي قضايا متس يف العمق جوهر ...رهاب واألسلحة غري التقليدية والفقراإلنسان والبيئة واإل
عنصر سيادة الدولة الوطنية، وتؤثر بشكل أو بآخر على وظائفها مبا يدع حنو إعادة صياغة هذه 

  .األدوار والوظائف يف منحى تكيفي ومرن وغري ثابت

                                                
واملقصود هنا يتصل بعامل سلطان الدولة الوطنية  سوف نتطرق هلذا العنصر بصورة مقارباتية يف مطالب املبحث الثالث واألخري من هذا الفصل، ∗

  .أي عنصر السيادة الوطنية، وعالقتها بالبنية اجليواستراتيجية للمجتمع الدويل
دار الشروق للنشر والتوزيع، مؤسسة عبد احلميد شومان، الطبعة األوىل، : عمان(وليد عبد احلي وآخرون، آفاق التحوالت الدولية املعاصرة، )  1(

 .6، ص )2002
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ثالثة مستويات رئيسية ال  نسقا ذو "وليد عبد احلي"الدكتور ويف هذا السياق يتصور 
خترج جل املمارسات والسلوكات والتفاعالت بني من ميثلون أطراف وفاعلي اتمع الدويل عن 

)1(هذا النسق، وهو ينطوي على عديد الصراعات وعلى درجات متفاوتة
 : 

Ã  القطب الدويل"ويسمى مركز النظام الدويل، أو  أعلىمستوى."  
Ã  اإلقليم "ني األقاليم على احتالل مركز ويتضمن التنافس ب متوسطمستوى

  ".القطب
Ã  تتوزع داخله الصراعات بني الدول املؤلفة هلذا اإلقليم على  الثالثواملستوى

  ".القطب اإلقليمي"احتالل دور املركز وهو 
قبل شرح املستويات الثالثة، جيب البحث عن عالقة ما كامنة يف التحيالت املختلفة لبعض       

ات الدولية واليت ترتبط بالطبيعة العامة لبنية العالقات الدولية واتمع الدويل بصفة باحثي العالق
  .عامة

إن وجه الصلة بني مضامني البنية اجليواستراتيجية للعالقات الدولية، يتعني من خالل أحد 
 :"ورده على سؤال يتعلق مبسألة تراجع الدولة القومية مضمونه "برهان غليون"أجوبة الدكتور 

لعل تراجع الدولة القومية اختلف بني منطقة وأخرى بالنظر إىل بنيتها الداخلية، مبعىن أن الدولة 
القومية يف أوربا انتهت ليس فقط حلساب العالقات ما فوق القومية وما بعد الدولية، ولكن لصاحل 

بة السكانية تغري يف بنيتها الداخلية فرضتها هجرات دميوغرافية حادة وكبرية أثرت على التركي
  )2(".البشرية يف، حني أن بىن الدولة يف العامل الثالث قد غريا عوامل أخرى خمتلفة

فكان الرد على هذا التساؤل يتأسس على اعتبار املشكلة الرئيسية اليت تعاين منها معظم 
هيئات القائمة يف العامل اليوم هي أا ليست دوال قومية، أي ليست دول مواطنني، ولكنها  الدول

وسيطة بني الدولة القومية ذات السيادة وبني الوكالة التجارية، وأن مسألة تراجع السيادة والتغري 
سيادة الدولة الوكالة يف حجم وطبيعة وظائف الدولة ناتج عن طبيعة الدول وبنياا، مث أن تقلص 

                                                
 .7نفس املرجع، ص  )  1(
املركز الثقايف العريب، : املغرب(رضوان زيادة، : هامن سقوط جدار برلني إىل سقوط بغداد، حوار أجر:  برهان غليون، العرب وحتوالت العامل ) 2(

 .69، ص )2003الطبعة األوىل، 
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لص سيادة الدول ، خيلق  شروط استتباع النخب احلاكمة كلية للدول الكربى، لكن تق∗التجارية
الكربى خيلق لديها نزعات جديدة لضم موارد الدول األخرى ودجمها لالحتفاظ بأكرب هامش 

  )1(.للمبادرة واحلركة

إىل أن هناك ثالث درجات من السيادة، وأا ليست مطلقة " برهان غليون"وخيلص الدكتور 
  .وختضع لتأثريات خارجية من املنظمات والشركات

، مثل الدول الصناعية الكربى األعضاء الدائمني يف  الدرجة األوىلسيادة من  هناك دول ذات إذا
جملس األمن، وهي حسب البنية اجليواستراتيجية للمجتمع الدويل تنتمي إىل املستوى األول واليت 
تبحث من خالله مثال الواليات املتحدة األمريكية وروسيا عن صفة القطب الدويل،ودول ذات 

وهي مشروطة يف " سيادة حمتلة من قبل الدول ذات السيادة"وهي  ة الثانيةالدرجسيادة من 
بعض امليادين، ومثال ذلك حال معظم الدول األوروبية مبا يف ذلك اليابان وأملانيا، وهي مرتبطة 
بضرورة احلد من سيادا إذا طالت مصاحل ومواقف الدول الكربى، أخريا درجة ثالثة من السيادة 

لشروط وضغوطات من الدول الكربى أو  -إىل حد كبري– خاضعةسات الدول تكون فيها سيا
  .منقوصةاملنظمات واهليئات الدولية، والتكتالت االقتصادية الكربى وهي دول ذات سيادة 

هذا التحليل يف املستويات الثالثة ينطبق على طبيعة البنية اجليواستراتيجية احملددة، واليت 
  )2( :صادم والتنافس و التعاون من أجل حتقيق مجلة من األهداف هيتتضمن أمناط خمتلفة من الت

أي حتقيق صفة الدولة األهم يف العامل وهذا املستوى متفق : القطب الدويل هدف حتقيق صفة -1
فيه بني الباحثني على اعتبار الواليات املتحدة األمريكية هي الدولة األهم يف العامل، فهي متارس 

الطاحمة إىل أن متارس سياساا اخلاصة بصرف النظر عن أي قيد قانوين ) لكلية ا(السيادة الكاملة 
  .، يف إطار اهليمنة )3(أو سياسي خارجي

                                                
سيط بني أرباب رأس املال والعمل واملستثمرين والشركات متعددة أن الدولة أصبحت عبارة عن و"  بالدولة الوكالة التجارية "املقصود ∗

 .اجلنسيات فهي جمرد موظف إداري
 .69يون، املرجع السابق الذكر، ص لبرهان غ ) 1(
 .7وليد عبد احلي وآخرون، املرجع السابق الذكر، ص  ) 2(
 .71برهان غليون، املرجع السابق الذكر، ص  ) 3(
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أي وصف اإلقليم األهم يف العامل، واختلف الباحثون يف : اإلقليم القطب صفةهدف حتقيق  -2
عي االحتاد األوريب اليوم املوضوع حول حتديد هذا اإلقليم، غري أن هذا املسعى يظهر أكثر يف س

حنو حتديد الوحدة السياسية فضال عن الوحدة االقتصادية يف منافسة باقي أشكال التكتالت يف 
  .العامل

أي حتقيق صفة الدولة األهم يف كل إقليم من أقاليم العامل، مثل املساعي  :القطب اإلقليمي -3
  .)1(وليةاليت تقوم ا اهلند للتحول من قوة إقليمية إىل قوة د

إذا من خالل املستويات املذكورة، ميكن أن يتأسس لنا التفسري احلقيقي إلشكالية 
الكيف، ذات الطابع الوصفي وليس التحليلي، حبيث أن املستويات الثالثة هي مستويات تتدرج 
ة فيها عملية التغري احلاصلة واليت تفرض صورة معينة من األولويات والترتيبات يف أشكال التجزيئي

للوظائف واألدوار القومية والوطنية داخل البنية اجليواستراتيجية وكذا نسبية عامل التكيف، أو 
آليات الضبط اليت تصبح فيما بعد ملحة وضرورية لبقاء الدولة وقوا إن على املستويات الثالثة، 

فرد أو حيث يتصور أن كل  "باروخ سبينوزا"وهذه الفكرة تتقاطع مع فكرة الفيلسوف القدمي 
دولة أو جمتمع يسعى إىل احلفاظ على عامل البقاء واالستمرارية يف إطار ما ميلك من قوة 

  . واستعداد
واسترساال يف فهم طبيعة وأشكال التغري احلاصل على البنية اجليواستراتيجية للمجتمع 

ن يف حتليل الدويل ميكن التطرق إىل إسهامات أحد أساتذة العالقات الدولية األمريكيني البارزي
   « James "جيمس روزنو "ظاهرة االعتماد املتبادل وتطوير مناهج دراسة العالقات الدولية 

 «N.Rosenau ،  ا املضطربة واملؤثرةحبيث يقدم لنا حتليال مهما للسياسة العاملية يف صور
  نتيجة للتغري، بصورة أو بأخرى على األمم املتحدة يف كوا أداة تغيري أي فاعل يف التغري أو هي

لكن ما يهمنا يف هذا املقام هو الصورة التحليلية املظهرية اليت تبدو يف النماذج والديناميكيات 
وااالت املتعددة للهياكل اجلزئية والكلية يف السياسية الدولية، واليت هلا عالقة وطيدة مبوضوع 

الدولة "حدة السياسية املركزية والالمركزية، من حيث صفة الفاعلية املضفاة على الو

                                                
 .8ن، املرجع السابق الذكر، ص وليد عبد احلي وآخرو ) 1(
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 "وهو بذلك يقدم ثالثة مناذج تتضمن عملية التحول والتغـري يف الــــبىن ."الوطنية
Structure "هي:  

  
     .الثةـــية الثــجاالت العاملــالتحول يف امل) : 1(جدول      

The transformation of global Parameters:  

  إلـــــــــى  مــــــــن  

Micro Parameter 

  اال اجلزئي
  .أفراد أكثر متتعا مبهارات حتليلية وإنفعالية  .األفراد أقل متتعا مبهارات حتليلية وإنفعالية

Macro-micro parameter 

  كلــــي-اال جزئي
اهلياكل السلطوية يف استقرار ألن املواطنني 
مرتبطني مبؤسسات الشرعية التقليدية 

  .الدستورية

 أزمة ألن املواطنني اهلياكل السلطوية يف
  .تبنوا نظرة نقدية للشرعية التقليدية

Macro parameter 

  اال الكلـــــــي
تفكك النظام السابق وتعويضه بتعدد   نظام فوضوي للدول القومية

املراكز لنظم فرعية داخل الدولة، وعرب 
  .الدول

Source :James,N. Rosenau, The United Nations In A Turbulent World,  (Colorado: Iynne,Rienner 
Publishers, 1992), P14. 

  : )1(ثالثة مناذج أو جماالت للتغري" روزنو"حيدد من خالل اجلدول، 
ويتضمن هذا اال تغريا جوهريا أفراديا هو ثورة :  Micro Parameter اال اجلزئي -1

التطور التكنولوجي، والعمليات االتصالية املهارة، وتزايد القدرات التحليلية لألفراد نظرا لعامل 
الواسعة إضافة إىل تركيز انفعاالم على حتليل التتابع السبيب رى األحداث مبا يدفع هؤالء إىل  
االحتجاج على السلطات واملطالبة بأشكال حكم أكثر دميقراطية، يف ظل توجه العامل حنو اتساع 

ملركزية على االقتصاد، وهذه العمليات يف اال اجلزئي نطاق احلريات السياسية وتقلص الرقابة ا
  .ديناميكية مبدئية ومؤشر على تآكل دور الدولة الوطنية احلقيقي

ويتضمن ضرورة النظر يف متوقع : Macro Parameter-Micro الكلي -اال اجلزئي -2
رات التحليلية لدى األفراد السلطة من حيث قدرا على تلبية مطالب األفراد واجلماهري، فتزايد املها

                                                
(1  )  James،N،Rosenau, The United Nations In A Turbulent World,  (Colorado: Iynne,Rienner 
Publishers, 1992), P14. 
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جعل الدولة الوطنية تعيش أزمة شرعية حقيقية ذلك أن شرعية وجود الدولة واحلكومات تتأسس 
انطالقا من حجم اجنازاا يف جماالت األمن واحلاجيات الضرورية، وبالتايل أزمة السلطة أضحت 

واملستفيد األكرب من أزمة يف ظلها الدول أقل فاعلية يف مواجهة  التحديات ووضع السياسات، 
واملنظمات احلكومية وغري احلكومية والشركات متعددة ، قومية-فوق املنظماتالسلطة هي 

  .اجلنسيات واحلركات االجتماعية وغريها
، ويتضمن هذا اال التحول )تفكك اهلياكل العاملية: ( Macro Parameter الكلي اال -3

ة، واليت كانت منذ أكثر من ثالثة قرون قائمة على نظام فوضوي والتغري يف بنية السياسية الدولي
لدول قومية ذات سيادة ال تعترف بأية سلطة أخرى، وتسري نزاعاا إما بالتوافق  وإما عن طريق 

  .احلرب
رغم أن الدول مل تكن الفاعل الوحيد لكنها كانت هي املسيطرة تقليديا حبيث تسن 

كزية الدول من خالل هرمية قائمة على توزيع القوة العسكرية القوانني والقواعد، أي عامل مر
  .واالقتصادية والسياسية، فتراوح النظام الدويل بني هياكل مهيمنة، ثنائية أو متعددة األقطاب

أنه مع تراجع العامل القائم على مركزية الدول لألسباب  السابقة الذكر،  "روزنو"يرى 
دا بفواعل جديدة، مفعم ياكل وعمليات وقرارات وقواعد ظهر عامل متعدد املراكز أكثر تعقي

جديدة تشمل الشركات متعددة اجلنسيات واألقليات اإلثنية واحلكومات احمللية والبريوقراطيات، 
والتجمعات املهنية، واألحزاب السياسية واملنظمات الدولية، كلها تتنافس وتتنازع وتتعاون 

إذا كانت هذه التحوالت مل :"أنه "روزنو"ولة، ويضيف  وتتفاعل مع  فواعل عامل مركزية الد
  .تلغي دور الدولة ائيا فإا مل تعد الفاعل الوحيد يف العالقات الدولية

"in sam, And to reiterate،while the bifurcation of world politics her 
not pushed states to the edge of the global stage.the are no longer the only 
key actors"(1) 

اليت متيز عامل مركزية الدولة عن العامل  -دون شرح أوتعليق -تلتوضيح االختالفات و الفرو قا
  : املتعدد األطراف يف إطار عملية االعتماد املتبادل املعقد، ندرج اجلدول اآليت

                                                
 (1) James،N.Rosenau،OP.Cit,P2 .0  
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  ):العامل متعدد املراكز –ة الدولة عامل مركزي(اهلياكل والعمليات يف عاملي السياسة العاملية ): 2(جدول 

  عامل متعدد املراكز  عامل مركزية الدولة  
  .مئات اآلالف-  .فاعل 200قرابة -  .عدد الفواعل الرئيسية-

  .املعضلة الرئيسية للفواعل-
  

  األمـــــن-
  

  .حكم ذايت-

  .احلفاظ على وحدة اإلقليم واألمن-  .األهداف الرئيسية للفواعل     
  

  .يف األسواق املشتركةللزيادة -

  .احلفاظ على إندماج النظم الفرعية-  .القوة املسلحــــــــة-  وسائل حتقيق األهداف      
  .األولويات املعيارية      

  
العمليات، خاصة تلك اليت حتفظ 

  .السيادة وقواعد القانون
  

  .التعاون والشراكة-
خاصة تلك اليت تنشر : املخرجات

  .ثروةاحلقوق والعدالة وال
  احتاد مؤقت  تكوين أحالف إن أمكن ذلك  الفئتطرق اإل       

  غري حمدود  حمدود  جمال األجندة      

القواعد اليت حتكم التفاعل بني 
  .الفواعل

  

وغري  مؤسساتية وضعيات غري-  املمارسات الدبلوماسية-
  .رمسية

  
بية، وأخذ املبادرات يعين مساواة نس  .ترتيبية حسب مقدار القوة  .توزيع القوة بني الفواعل

  .اإلعتبار
  .ال تناظرية  تناظرية  مناذج التفاعل بني الفواعل   

  .فواعل مبدعة مع مصادر واسعة  القوى الكربى زمام القيادة        
  ظاهرة منذ وقت أقل  مستقرة وقائمة  املؤسسات      
  .نسبة عالية  نسبة منخفضة  قابلية التغيري      
  .منتشرة  مركزة  لى املخرجات الرقابة ع    
  .أنواع متعددة للسلطة،القيادة املؤثرة  القانون- السلطات-  قواعد هياكل إختاذ القرارات  

Source :James,N. Rosenau, The United Nations In A Turbulent World,  (Colorado: Iynne,Rienner 
Publishers, 1992), P  21 . 
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  .والت والتحديات الدولية اجلديدة ملرحلة ما بعد احلرب الباردةأهم التح: املطلب الثاين
مع بداية تسعينيات القرن العشرين وبعد أربعني سنة من الصراع اإليديولوجي بني 
املعسكرين الغريب بزعامة الواليات املتحدة األمريكية واملعسكر الشرقي  بزعامة االحتاد السوفيايت 

رز تفكك املعسكر الشرقي، وهيمنة القطب الغريب ووصول العامل إىل مما أف -يف إطار احلرب الباردة
وإن كان هناك الكثري من اجلدل حول طبيعة البنية العامة للنظام الدويل  -مرحلة األحادية القطبية 

أصبح العامل على وقع مجلة من التحوالت والتغريات يف  -يف عامل ما بعد اية احلرب الباردة
ات النظرية والقضايا العالقة، وذلك حتت تسميات خمتلفة يف إطار أشكال املواقف واملستحدث

يف صيغ التنظيم السياسي واالقتصادي والثقايف  Uniformisation (1)التوحيد أو التنميط 
  .واألمين

 -االعتماد املتبادل: ومن هذه التسميات اليت تطلق على واقع ما بعد احلرب الباردة
Interdependence ا - أوية التاريخ –  End Of history اإلندماج املكثف -  أو- 

Deeper Integration العوملة -أو  Globalisation  إال نقطة االلتقاء لكل هذه التسميات هي
أا تصف حالة معقدة من الروابط والعالقات، وتدل  على العملية اليت تتم من خالهلا تأثر 

ي من أحداث وقرارات وأنشطة حىت يف أبعد نقطة من اتمعات واألفراد يف كل مكان مبا جير
  .(2)نقاط الكون

متثل مرحلة ما بعد احلرب الباردة لدى الكثري من الباحثني تأكيدا على ميالد مرحلة 
جديدة اتسمت بعديد املتغريات النظرية واإلستراتيجية واملؤثرة بوجه أو بآخر على الدولة الوطنية 

  .ال تصرفهامن حيث وظائفها وأدوارها وجم
فما هي أبرز هذه التحوالت اجلديدة واملتغريات والتحديات املفروضة على الدولة 

  الوطنية بصفتها كانت الفاعل األهم يف العالقات الدولية؟
  

                                                
 ، أعمال امللتقىالدولة الوطنية والتحوالت الدولية الراهنة: ، يف"كلمة افتتاح ندوة الدولة الوطنية و التحوالت الدولية الراهنة"أمحد محدي،  ) 1(

  .12، ص )2004منشورات كلية العلوم السياسية واإلعالم، : اجلزائر(، الدويل األول لكلية العلوم السياسية واإلعالم
 أعمال امللتقى الدويل األول لكلية العلومراهنة، الدولة الوطنية والتحوالت الدولية ال: ، يف"العوملة وسيادة الدولة الوطنية"مازن غرايبية،  ) 2(

  .19، ص )2004منشورات كلية العلوم السياسية واإلعالم، : اجلزائر(، السياسية واإلعالم
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  .تعدد أطر األدبيات الوصفية حول التحوالت والتحديات الدولية اجلديدة: الفرع األول
ملؤثرة على كيان الدولة الوطنية خالل مرحلة تبلورت جمموعة من التحوالت العميقة وا

التسعينيات من القرن العشرين، وتبلورت معها مجلة من األولويات على طاولة البحث لدى الكثري 
من املهتمني والدارسني واملفكرين يف املوضوع، وبالضبط حول مسألة حتديد ووصف هذه 

حلدوثها ودرجة تأثريها، وتبعا لذلك، فإن  التحوالت وترتيبها حبسب العامل الزمين واإلطار العام
يصف حالة من االضطراب العاملي خالل نفس املرحلة، وهو بذلك حيدد  "جيسمن روزنو"

  :)1(املتغريات احلاصلة على أا مصادر االضطراب يف السياسة الدولية على النحو التايل
ليس مصدره التركيبة  "زنورو"إن التخوف يف النظام الدويل حسب : انتشار الفواعل اجلدد - 1

غري املنظمة نتيجة االنفجار السكاين، بقدر ما يعود إىل التركيبة املنظمة املكونة من ماليني 
اجلمعيات واألحزاب واملنظمات واحلركات ومجاعات املصاحل، وأنواع أخرى من اجلماعات اليت 

العمل معا يف شبكة مترابطة تتقاسم التطلع لزيادة رفاهيتها والبحث عن الطرق اليت متكنها من 
  .متاشيا مع التغريات العاملية السريعة

ساعد التطور التكنولوجي اإلنسان على ختطي الكثري من حواجز  :أثر التطور التكنولوجي - 2
مبا أفرز عملية االعتماد املتبادل بني األشخاص  - املسافات واحلواجز االقتصادية-القوانني الطبيعية 

  .واحلكومات
متت عوملة رؤوس األموال واإلنتاج واملخابر واألسواق إىل  :ة االقتصاديات الوطنيةعومل - 3

درجة أصبح فيها أصحاب رأس املال واملقاولون والعمال واملستهلكون مرتبطون بشبكات يف 
االقتصاد العاملي ختطت احلدود الوطنية التقليدية، وقد أدى هذا إىل فقدان الروابط بني املنتجني 

وأوطام ودوهلم، حفاظا على مصاحلهم، وهذا يفرز بدوره احلاجة إىل إنشاء منظمات  والعمال
  .عرب قومية تعمل على املستوى العاملي حلماية مصاحلها االقتصادية خصوصا

حبيث ليست عوملة االقتصاديات الوطنية وحدها من مصادر  :زيادة ظاهرة االعتماد املتبادل - 4
تلوث البيئة، مثل  عابرة للقومياتعلى السطح حتديات جديدة التغريات احلاصلة، بل ظهرت 

فكل هذه  جتارة املخدرات، اإلرهاب، مرض اإليدز، تدفق الالجئني،  واألزمات النقدية،
                                                

(1) James،N. Rosenau،Op.Cit،pp 22-36. 
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التحديات والقضايا متس خمتلف الدول وتتطلب مشاركة فعالة وعمل مجاعي ملواجهتها من طرف 
  .ة للحدودالدول الوطنية ألا حتديات أو مشاكل عابر

أن النظام القائم على مركزية الدولة  "جيمس روزنو"يرى :ضعف الدول  وانتقال الوالءات - 5
الترتيبات اخلاصة، اليت سريت  -بدورها-هو من أسس املنظمات متعددة األطراف واليت طورت

 الثورة النووية واحتوا وقضت على االستعمار وأسست املؤسسات اليت مكنت الدول الصناعية
  .من السيطرة على العامل الثالث

وذلك يف إطار االجتاهات الالمركزية، ) الرتاعات اإلثنية والعرقية( :ظهور اجلماعات الفرعية - 6
أين يكون األفراد واجلماعات مستعدين لتحدي السلطة ونقل والءام وتغريها، فاجلماعات 

ة على أساس تارخيي، مهين اقتصادي، الفرعية تتكون نتيجة إحساس األفراد بانتمائهم جلماعة معين
  .اجتماعي أو سياسي

جوهر  العالقات  - حسبه-على مجلة املتغريات املذكورة واليت متس" جيمس روزمو"ويعقب - 7
الدولية، وهي تشكل بذلك مصادر االضطراب العاملي حقيقة، فإن التأمل يف آفاق املتغريات الدولية 

وتزايد التنظيمات املعقدة يف اتمع، وعوملة االقتصاديات  البارزة مثل ارتفاع الكثافة السكانية
الوطنية واملديونية اخلارجية، واإلبداعات التكنولوجية، وحتدي اموعات الفرعية الباحثة  عن 
مدى أوسع من احلكم الذايت، كلها متغريات تؤثر على مدى فعالة الدول، فأجندة الدول توسعت 

يف حني  تقلصت فعاليتها ومصادرها ملواجهة هذه التحديات، من حيث املشاكل والتحديات، 
لذلك ظهرت جتمعات إقليمية يف حماولة ملواجهة التحديات اجلديدة، مما نقل الوالء من الدولة إىل 

  )1( .املنتظم ولو جزئيا، وهو ما حيدث يف مستوى اإلقليم القطب كاالحتاد األورويب

  "مسيث ستيف" و John Baylis  "ليسجون باي"ويف نفس السياق، حيدد كل من 
" Steve Smith "  أهم القضايا الدولية واملتمثلة يف قضايا البيئة Environement Issues 

 ومسألة إنتشار األسلحة النووية  Terrorisme And Globalisation واإلرهاب والعوملة 
Nuclear Armes Proliferation  التفاهم وبروز عديد اليت أفضت إىل عديد الصور، من عدم

امللفات الدولية اليت ال تزال عالقة مثل ملف إيران وكوريا الشمالية وكذا تعدد القوميات 

                                                
(1Ibid,pp 30-31. 
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والوالءات وما هلا من تأثري على سلطة الدول الوطنية، إضافة إىل املسألة الثقافية ودورها يف القضايا 
 Humanitarian Intervention الدولية والتوجهات اإليديولوجية للدول، والتدخل اإلنساين 

 Integration And Regional Cooperation  وعمليات التكامل والتعاون اإلقليمي

Processes ، أيارت سكولت جان"كما يضيف أيضا"  Jan Aart Scholte  مسألة العوملة املالية
لعاملي وما هلا من دور يف ربط وتوحيد رأس املال ا Global trade and finance والتجارية 

  .وخلق شبكة من املعامالت بني الدول والفواعل األخرى
قضايا التخلف والتنمية والفقر  Caroline Thomas " طوماس كارولني"أيضا يشرح  

يف العامل، كأهم العوامل املفرقة بني عامل الشمال وعامل اجلنوب، وكتعبري عن الالمساواة العاملية بني 
إلنسان والنوع اإلنساين واالعتبارات العرقية والتمييز العنصري اجلماهري، على أن موضوع حقوق ا

 Jan Jindy " بامتان جان جيندي" و Chris Brown  "كريس براون"قد أشار إليه كل من 

Pettman )1(.  
حول تصنيفات وأولويات حتديد ووصف التحوالت  ال يكاد يتحقق االتفاق بني الباحثني

ثري من التداخل مبصطلحات جديدة وترتيبات خمتلفة ومتباينة الدولية العميقة على أنه يوجد ك
حسب قناعات أصحاا، ويف نفس املسار، فإن من باحثي العامل الثالث من حيدد أبرز قضايا 
السياسة الدولية وأبرز حتدياا، ومجلة االنعكاسات البالغة خاصة فيما يتعلق بالبىن واملفاهيم يف ظل 

قوط التوازن القطيب  وزحف مظاهر العوملة ورسوخ قيم جديدة املستجدات ويتمثلها يف س
  .2001 سبتمرب 11وتداعيات أحداث 

كما أن هناك ممن يربز أهم التحوالت اجلديدة وحيصرها يف عدة حماور رئيسية حلركة 
  )2( :السياسة العاملية و يف عدة عناوين كربى تتمثل يف

حتت هذا العنوان ، عملية التبادل احلر واحلركة عرب واشكاليته تندرج : ديناميات التقارب الدويل*
  .القطرية وظاهرة العوملة

                                                
(1  ) John Baylis & Steve  Smith, The Globalization Of World Politics, (London: Oxford 
University Press, Third Edition,2003) Pp20-31. 

، ص )2002دار الكتب احلديثة، الطبعة األوىل  :بريوت(من خالل املفاهيم والبىن،  :هادي خضرواي، أبرز قضايا السياسة الدولية املعاصرة ) 2(
  .7-6ص
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وتشمل اتمع الدويل  ومؤسساته واملتمثلة يف املنظمات احلكومية، : ديناميات التفاعل السلمي*
  .واملنظمات غري احلكومية والرأي العام العاملي واألمن اجلماعي والتفاوض والتقاضي

  .وتشمل ظاهرة اإلرهاب والعدوان واحلرب واحلصار االقتصادي: تصادمصالت التأزم وال*
واملتمثلة يف مسائل حقوق اإلنسان وتقرير املصري، : قضايا البعد اإلنساين يف السياسة الدولية*

واجلرائم الدولية والتدخل ألغراض  إنسانية، واللجوء السياسي والتمييز العنصري وظاهرة الفقر 
  .واألقليات والعرقيات وحماوالت مكافحته،

والكيانات املتمثلة يف موضوع الدولة واحلدود ومواضيع السيادة : إشكاالت البىن السياسية*
  .واملساواة واجليوسياسة

  .آسيان وآبيك ونافقااالحتاد األورويب وتكتل : مناذج البىن والقوى اإلقليمية منها*
ة ال تكاد خترج من حيث طبيعتها معظم التحوالت الدولية احلاصلة يف العالقات الدولي

ويرد ذكرها لكوا تؤثر على كيان الدولة الوطنية  وشكلها وحجم تأثريها عن هذه احملاور،
اقتصاديا وسياسيا وأمنيا واستراتيجيا وثقافيا، مبا حيول طبيعة وظائفها األصلية وأدوارها التقليدية 

عظم من كوا هي املشكلة على حد وحتد من سيادا، حبيث تصبح املشاكل احمليطة ا أ
  ".يل بليدان"تعبري

أن التغريات األخرية يف  اخلرائط السياسية :" "سامي رحيانا"ويضيف الدكتور 
والدميوغرافية واالجتماعية، دفعت العامل إىل خطوات غريت جوهريا معامله، اليت كانت ثابتة منذ 

  )1(."احلرب العاملية الثانية

لنظام عاملي "الشرقي عن الساحة العاملية خلف اال  عسكريؤكد أن غياب املكما 
مل يتمكن حىت اآلن من تثبيت هيمنته على العامل، إضافة إىل غياب أو تقزم دور األمم " جديد

املتحدة يف فض املنازعات الدولية، وضعف احلاجة إىل األحالف الدولية وتراجع التهديدات 
  .إىل العامل الثالث العسكرية يف أوروبا وانتقال التوتر

                                                
 .8، ص )1998للماليني، الطبعة األوىل، دار العلم : بريوت(، 21سامي رحيانا، العامل يف مطلع القرن  ) 1(
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من املشاكل أيضا اليت  تواجه العامل املتقدم مسألة التوفيق بني التكنولوجيا احلديثة  واالقتصادية   
املتطورة من جهة والتخلف التنموي االقتصادي من جهة أخرى حبيث مشال غين متطور وجنوب 

  .فقري متخلف
  )1( :ها املتمثلني يفببعدي األسلحة النوويةهذا ويضيف أيضا أزمة إنتشار 

  .إمكانية انتقاهلا بفعل اخلربة والتكنولوجيا املتطورة إىل بلدان اجلنوب -
كيفية التعامل مع الكميات اهلائلة من النفايات النووية ذات األخطار البالغة على الصحة و -

  .البيئة
ر منظمة ومن التحوالت أيضا تلك التحديات ضمن االقتصاد العاملي والنظام النقدي ودو

التجارة العاملية يف زيادة حدا،إضافة إىل التحول األمين اجلديد املواجه لعامل الشمال واجلنوب على 
حد سواء وهو اإلرهاب الدويل، والذي يشمل أشكال خمتلفة منها العلماين املرتبط باحلركات 

ويف سياق .اسيةالسياسية، واإليديولوجية، واإلرهاب األصويل املرتبط بالدين حتت أقنعة سي
التحوالت اجلديدة والتحديات والرهانات اليت تواجه عامل اجلنوب، جند ظاهرة االنفجار السكاين 
و مسائل التنمية االقتصادية واهلجرة حنو الشمال، والصراعات اإلقليمية وجتارة األسلحة وملف 

  .حقوق اإلنسان
دولية ملرحلة  ما بعد احلرب رغم تعدد  الظواهر والتحوالت واملتغريات يف العالقات ال

الباردة لدى الباحثني الغربيني وباحثي العامل النامي، إنه ينبغي تقصي أهم القضايا والتحوالت اليت 
متس بقوة وحدة الدولة الوطنية باعتبارها ذات سيادة ومتلك مجلة من األ دوار والوظائف، وهي 

رة أقرب إىل املوضوعية من حيث اجلانب بذلك حتترم إلزامية القانون الدويل العام، وذلك بصو
  .الوصفي هلذه التحوالت
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  .أبرز التحوالت و التحديات الدولية اجلديدة: الفرع الثاين
إن تعدد التحوالت الدولية والتغريات اإلستراتيجية يف العالقات الدولية ملرحلة ما بعد 

القيام بتحديد أبرز وأهم  -سةنظرا لصعوبة حصرها والدقة يف الدرا-احلرب الباردة تفرض علينا
التحوالت اليت تؤثر بكل عمق على وظائف وأسس وكيان الدولة الوطنية، وتنعكس إفرازاا 
بصفة مباشرة أو غري مباشرة على سلوكات الدول ضمن الديناميكية العاملية السياسية االقتصادية 

  ؟فما هي أبرز وأهم هذه املستجداتواألمنية، 
  :السوفيايت وتفكك أوروبا الشرقية ايار االحتاد - 1

تتمثل يف  عالقة ربطإيار املعسكر الشرقي بتفكك أوروبا الشرقية يدل على  إن اقتران
 خط واجهةكون اية احلرب الباردة تعبري على زوال ما يعرف بالستار احلديدي الذي مثل 

ومتزق معسكره أحدث وضعا تواصل أكثر من مخسة وأربعني سنة، بعد ايار  االحتاد السوفيايت 
  :كبريا يف أوروبا ، يتمثل يف ظاهرتني أساسيتني مها جيوسياسيا

  .بروز أملانيا موحدة قوية -
  )1( .كلية األوراسيةفقدان أي قوة ذات شأن شرقا، مبا غري العالقات اإلستراتيجية  -

 وضع تقلصت حدود روسيا إىل حد أا حتولت إىل  اجليوسياسي الروسيومع التقهقر 
يشبه حدودها اإلقليمية يف بداية القرن السابع عشر، وهذا أقل مما كانت فرضته عليها إتفاقية 

وأوكرانيا وما  البالطفهي مل تتنازل فقط عن مناطق ،  Nrest Litowsk  "ليطوسك تنراس"
ستقرار ، إضافة إىل أن   عدم االالشيشانية األقلية مثسيا وبيلور، بل انتزعت منها وراء القوقاز

افتراضا اجلغرايف والسياسي  على مستوى منطقة ما كان يعرف باالحتاد السوفيايت، ميثل اليوم 
وبعض  بيلوروسيا، خاصة يف ظل مطالبات االنفصال وحماوالت االنشقاق من طرف ممكنا

    )2(.مولدافيا ورومانياوكذا عودة أوكرانيا اجلمهوريات مثل 

                                                
، أفريل  65: مجعية الدراسات الدولية، عدد: تونس(، جملة دراسات دولية، "املتغريات يف العالقات الدولية"بول ماري دي التورس، ) 1(

 .5-4ص ص ، )1997
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اجها يف دول أجنبية بل معادية هلذه األقليات، مما ينبئ كما أنه توجد عدة أقليات مت إدم
بأزمة السلطة والشرعية داخل هذه الدول مستقبال وخيلق حالة من الصراعات العرقية والدينية 

إخل ، ...الطائفية، واحلروب األهلية مثل ما يقع داخل جورجيا والشيشان، أرمينيا، واألذريبيجان
رضات  القومية اليت تتم عن قوة ودميومة مشاعر وطنية ال ميكن وذلك كله ناتج  عن ظاهرة املعا

   )1( .إخفاؤها وال اختزاهلا وال نفيها
كما أن التصدع والتفكك قد انتشر إىل وسط أوروبا وجنوب شرقها، واألمر يتعلق 

من حيث احلدود املوروثة عن اإلحتاد الفيديرايل السابق، مما أحدث  يوغسالفيا، وبتشيكوسلوفاكيا
  .معارضات كبرية وشرسة وسط أوروبا مل تقو اموعة الدولية على كبح مداها

كال احلدثني أمر على غاية من األمهية يف موضوع الدولة الوطنية، كونه يشخص أحد أسباب      
تفكك اجلمهوريات واألنظمة ويبني مدى ضعف الدول وعدم قدرا على مواجهة العوامل 

  .القومية
  : مشروع اهليمنة/ ويل جديد مالمح نظام د -2

مع التأكيد القائل أنه ال ميكن تناول أية أفكار سياسية وكأا  جزء منفصل عن النظام الدويل، 
، هذا وبغض النظر عن احلالة القائمة نظريات العالقات الدولية جزء من النظام الدويلباعتبار أن 

ن ما يسمى النظام الدويل اجلديد بدأت ، فإفعال أم الحول أحقية وجود وبروز نظام دويل جديد 
بوادره األوىل مع منتصف مثانينات القرن العشرين إثر بروز تلك التغريات يف معادلة توازن 

النظام -أول من استخدم مصطلح "ميخائيل غورباتشوف"العالقات الدولية، وباختصار، فإن 
مع بوادر إيار  1990" بوش جورج وولكر"، إثر األزمة الروسية، مث1989الدويل اجلديد 

إثر انتهاء النقاش اإليديولوجي، وتفكك املعسكر  1991املعسكر الشرقي، مث األمم املتحدة عام 
ملشروع النظام الدويل اجلديد، تبلورت مجلة  عارضةالتأييد واملاالشتراكي لالحتاد السوفيايت، وبني 

  )2( :من البدائل ملرحلة ما بعد احلرب الباردة تتمثل يف

  

                                                
 .7 ص جع،بول ماري دي التورس،نفس املر ) 1(
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  .وهو اخليار الذي يوطن أمريكا قطبا أحاديا مهيمنا:نظام أمريكا فوق اجلميع -
  .تركيز االهتمام بالداخل األمريكي االجتماعي واالقتصادي أوال: نظام أمريكا أوال -
حيث أن تشكل  النظام العاملي مرهون بتشكل األقطاب، ويف  :نظام الالنظام العاملي اجلديد -

  .ب  حتل الفوضى السياسية وينعدم لذلك النظام العامليحالة انتقاء األقطا
وهو يتصور تعددية األقطاب والقيم اإلنسانية املشتركة : نظام الواحد للجميع واجلميع للواحد -

  .من السلم واألمن العامليني
يف نفس السياق فإن الكثريين يعتربون بأن النظام الدويل اجلديد ما هو إال تسارع أو تطور سريع 

لسياسة األمريكية لفرض هيمنتها أكثر ، وحتقيق حلم السلطة السياسية العاملية على حد ل
، فحسب تقرير أصدره وكيل كاتب الدولة األمريكي للدفاع املكلف بالشؤون  "برجيينسكي"تعبري

يدعو فيه لدعم دميومة الواليات املتحدة األمريكية القوة ،  Wolfowitz Paul D ،السياسية 
إقناع كل :"وهو يدعوها لتحديد هدفها املتمثل يف لوحيدة بعد ايار االحتاد السوفيايت،األعظم ا

منافس حمتمل أن ال حاجة له يف الطمع لالضطالع بأي دور يفوق دور الواليات املتحدة 
، ذلك أن النظام الدويل اجلديد هو األهم كضمانة يف يد الواليات املتحدة األمريكية )1("األمريكية

يق هدفها األمسى، وبالتايل مالمح النظام الدويل اجلديد كوسيلة هليمنة الواليات املتحدة لتحق
األمريكية وفرض سيطرا على العامل سياسيا واقتصاديا وعسكريا حيد من سياسات الدول 

، اوكسر حاجز اهليمنة ولو اقتصادي تشكيل تكتالت ضخمة للمواجهةاألخرى، مبا يدفعها إىل 
  .من حيث فعاليتها وسرياا لى إستراتيجيتهاواحملافظة ع

  : Globalisation العـــــــوملة -3
أن الدولة الوطنية أصبحت مهددة جبملة من األخطار، ويف  "حسن حنفي"يؤكد الدكتور 

يف جتلياا االقتصادية  العوملةسياق شرحه لألخطار اليت  ترد من املستوى اخلارجي،يشري إىل 
عن اخلارج أو الوقوف  ية، ففي عامل ما بعد احلرب الباردة يصعب فصل الداخلوالسياسية والثقاف

عند حدود سياسية أو فصل التشابك بني اتمعات، إىل احلد الذي دفع الباحثني لوصف هذا 

                                                
 .8، ص الذكربول ماري دي التورس، املرجع السابق  ) 1(
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أو عامل  Neighborhood أو جريان يف عامل واحد  Global Village العامل على أنه قرية كونية 
  )Borderless World. )1 بال حدود 

 ليس هلا نفس الداللة، فهي مركبة من  Globalisation و  Mondialisation فكلمة 
Mondus  و Tion  و العاملباللغة الفرنسية ، وتعين األوىل ، Globalisation  واليت تعين     

Globalو )suffixe( Tion  ومن هنا  ،العامل أمجع أو العاملية، لغويا تعين الشموليةوتعين األوىل
بالفرنسية فتعين  Tion ، أما  الشموليةو الكونيةو  لكوكبةوا العوملةجاء املصطلح باللغة العربية 

يريد اتمع الدويل Tendency ، فالعوملة إذا هي توجه  )2(التجزئة أو التفكك أي األطراف
ل التداخل الوصول إليه أو قد وصله، وتعين التفاوت الذي حدث يف العالقات الدولية من خال

القومي املبين على تزايد االعتماد املتبادل وتراجع التركيز على الدولة كعنصر أساسي يف ذلك ، 
واالنتقال إىل مستوى أعلى يف التفاعالت الدولية اجلديدة وكذلك األشخاص واملنظمات الدولية 

  .)3(اليت أصبحت تنافس الدول الوطنية يف سيادا
فإن العوملة هي كل املستجدات   Malcom Waters  "مالكوم واترز"وحسب تعبري 
   ،)4(إىل دمج سكان العامل يف جمتمع واحد -بقصد أو بدون قصد  –والتطورات اليت تسعى 

باللغة الفرنسية تعين العوملة   Globalisationفإن مصطلح   ،"بريتران بادي"وحسب 
ينبغي توضيح أبعاد العوملة واليت  وأكثر من ذلك ولفهم حركية ظاهرة العوملة،  )5(االقتصادية

 توحيد وتنميط الثقافاتدف إىل  حركة غائية ومدارةوصفت يف أكثر من موضع على أا 
  .  والسلوكيات والقيم

، يرى علماء السياسة والعالقات  الدولية األبعاد السياسية للعوملة إىليف سياق اإلشارة  
أي بعد سقوط جدار برلني وتوحيد أملانيا وتفكك االحتاد  أن العوملة بدأت مع اية احلرب الباردة،

اية االقتصاد االشتراكي املوجه وتراجع : عصر النهاياتالسوفيايت، ألن ذلك يعترب 
                                                

 .19مازن غرايبية، املرجع السابق الذكر، ص  ) 1(
لتقى الدويل األول لكلية أعمال املالدولة الوطنية والتحوالت الدولية الراهنة، : ، يف"العوملة والدولة ومفهوم السيادة  "عبد الكرمي كيبش، ) 2(

 .40، ص )2004منشورات كلية العلوم السياسية واإلعالم، : اجلزائر(، العلوم السياسية واإلعالم
 .41نفس املرجع، ص  ) 3(
 .20مازن غرايبية، املرجع نفسه، ص  ) 4(
 .8، ص)2001مكتبة الشروق، الطبعة األوىل :  القاهرة(ج، لطيف فر: الدول بني املراوغة واملسؤولية، ترمجة: بريتران بادي ، عامل بال سيادة  ) 5(
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وبداية عهد جديد يف العالقات االيديولوجيا الشيوعية، اية الثنائية القطبية واية التاريخ 
ومن  تداعيات  ، )1(السياسي  الغريب والنظام قتصاد السوقعهد انتصار الليبريالبية  وا الدولية،

  :هذا التحول بروز مجلة ترتيبات جديدة تشمل ما يلي
  .مشولية حل الرتاعات الدولية×
  .عوملة السياسة وقيم الدميقراطية على شاكلة النموذج األمريكي×
  .عوملة فكرة حقوق اإلنسان واحلريات×

دية، فهي تشمل عدة أبعاد تظهر من خالل مساا االقتصادية بالنسبة ألبعاد العوملة االقتصا
السمة الرئيسية لعصر العوملة تتمثل   )2(، وميكانيزماا تتضح من خالل مجلة طروحات ترى بأن

باعتبارها ) الدول بني(يف التحول من االقتصاد الدويل إىل االقتصاد العاملي ، حبيث االقتصاد الدويل 
ظام الدويل، وداخل هذا النظام مهما تطورت عملية االندماج ما بني الدول وحدات أساسية يف الن

  .إال أن مركز القرار يبقى متمركزا يف مؤسسات ذات صبغة وطنية
ويعتقد الباحثون أن االقتصاد الدويل يتبع حركة تصاعدية يف التنظيم ، حيث يتجه من 

عظم االقتصاديات الوطنية تكييف نفسها الفواعل الدولية حنو مستوى النظام الدويل ، إذ حتاول م
مع  االقتصاديات اجلديدة وتوحيد نشاطاا يف بعض القطاعات وليس كلها، فالعوامل احلكومية 
يف االقتصاد الدويل رغم تعدي نشاطها دولة واحدة إال أا تتصف بطابع مركزي ، ويف إطار 

ترقا االقتصادات الوطنية والفاعلني الوطنيني مما العوملة حتول االقتصاد الوطين إىل االقتصاد العاملي خم
جيعل االقتصاد العاملي يفرض طابعه اخلاص عليه ، وجيعلها يف اندماج مع  اقتصاديات جديدة ، 

  .وطنية –عرب        فوق الدولةويتحول مركز الثقل واختاذ القرار إىل  مراكز أخرى 
، وهي يف عصر العوملة تعمل على لة مستقالوطنية - تعترب هذه املؤسسات والفواعل عرب 

  . واملنافسة الكونية عوملة األسواقفتتمثل يف   السمة الثانية أماجهودها،  توحيد

                                                
 .43عبد الكرمي كيبش، املرجع السابق الذكر، ص  ) 1(
كلية احلقوق، قسم : الفكر االستراتيجي ، جامعة باتنة: ، جمموعة حماضرات يف مقياسالفكر االستراتيجي القدمي واملعاصرحسني بوقارة ، )  2(

 .2007-2006،  العلوم السياسية
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أصحاب هذا الطرح يرون بأنه إذا كانت أهداف إستراتيجية االستعمار القدمي هي  
األسواق واملنافسة النفوذ وجلب  املواد األولية وضم األقاليم، فإن ظاهرة العوملة دف إىل كسب 

فاهلدف الرئيسي حسب هذا االعتقاد هو غزو األسواق العاملية مبا يف ذلك  الكوين،على املستوى 
، وامتدت  هذه املنافسة إىل املنافسة على أسواق العمل، خاصة )حرية التجارة(اخلصم غزو أسواق 

تأخذ ة الكونية الشاملة يتصور أصحاب هذا الطرح أن  هذه املنافس ،)اإلطارات عالية التأهيل(
، ألن الربح الذي حيققه طرف ما يقابله عجز عند اآلخر ، و رغم هذه املنافسة طابعا صفريا

الشرسة فإن الدول ال ميكنها االنعزال عن ميدان هذه املنافسة ألن ذلك حييلها على اإلقصاء 
ذوبان األحيان إىل  والدول جتد نفسها غالبا مضطرة وملزمة بذلك، وهذا الوضع يؤدي يف غالب

  .أكثر تطورا من نواحي خمتلفة وحداتيف   الدولة
تتمثل يف تصاعد الفواعل األخرى مقابل  تراجع الدولة وهذا  للسمة الثالثةبالنسبة 

الطرح يرى بأن تسارع وترية العوملة بدأت حتدث مظاهر جديدة على املستوى العاملي، من ذلك 
ناعية اجلديدة إىل جانب الدول، وهي الشركات املالية الدولية ظهور الفواعل خاصة التجارية والص

ذات الطابع التجاري مثل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل واملنظمة العاملية للتجارة والشركات 
  .املتعددة اجلنسيات وهي مبثابة أدوات اشتغال العوملة

املايل، واخلدمايت، وهذا  الشركات العابرة للقارات تقوم حبركات اندماجية على املستوى
ما جعل اجلزء األكرب من االقتصاد العاملي أصبحت يمن عليه الفواعل اجلديدة ، وأكثر من ذلك 
هذه األطراف اجلديدة أصبحت متتلك إستراتيجية شاملة حول كيفية تنظيم األسواق واملنافسة، و 

ديناميكية االستثمارات  كيفيات التوسع يف االستثمارات، وأصبحت هذه الفواعل تتحكم يف
التدرجيي للشبكات يف  إىل الدمج، هذا كله دفع الفواعل اجلديدة )رؤوس األموال والتكنولوجيا(

، هذه الظواهر كلها جترد الدولة من الكثري من الوظائف اليت كانت نظام جديد ال يعترف باحلدود
ثغرات اليت يتم من خالهلا اختراق تقوم ا يف فترات سابقة كما أا تساهم يف إحداث مزيد من ال

لظاهرة العوملة فتتمثل يف عوملة األسواق النقدية والرساميل فقد  أما السمة الرابعةسيادة الدول، 
صارت  هذه السمة ممكنة وهذا بفضل توفر أسواق الرساميل املختلفة وأنظمة التكنولوجيات 

ملال تتم بسرعة كبرية جدا ، وبالتايل املختلفة، ذلك أنه أصبحت عملية نقل مقادير كبرية من ا
ارتباط هذه األسواق املالية بشبكات يسهل عملية حتويل ونقل الرساميل وهذا عامل إجيايب، لكنه 
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يترك األطراف معرضة لإليار بسرعة نتيجة الرتباطها حبركة املضاربة املالية على املستوى 
  .)1(الدويل

ة املالية الدولية يؤدي إىل حرمان الكثري من إضافة إىل أن حرية تنقل وحتويل السيول
  احلكومات من التدخل يف احلياة االقتصادية، كما يعرضها  للركود االقتصادي والتضخم،

للباحثني يف موضوع العوملة، إال  االحنيازات  اإليديولوجية والفكريةوعموما، فإنه ورغم 
ل مبستوى مقبول ورضائي مبدى استبيان مبكن االعتراف على األقأن من بني إحدى التعاريف اليت 

تسلسل  )العوملة(،  على أااملكتب العاملي للشغلوهو التعريف الذي تبناه  حقيقة الظاهرة،
نشهد من خالله روابط قوية بني األفراد وبني األعمال البشرية والبنيات السياسية،  تارخيي

ة اليت تتطور بسرعة على مستوى األرض وهذه الروابط تتمثل يف التبادالت  املادية وغري املادي
،فكيف تتأثر الدولة الوطنية اته الظاهرة من حيث الوظائف والتوجهات على حد  )2(كاملة
  .سواء؟

، ويعين تدخل اتمع الدويل يف الشؤون  ظاهرة التدخل األجنيب يف الشؤون الداخلية للدول -4
 فقرته الثانيةول من ميثاق األمم املتحدة فـي الداخلية للدول دون إذن منها، رغم أن الفصل األ

ليس هناك ما خيول لألمم املتحدة التدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم السلطان  -يقر بأنه
  .ويستثىن من ذلك مسألة العقوبات الدولية، )3(الداخلي  لدولة ما

اثرة وذات ومن مصادر هذا التدخل تأثري  تصاعد أصوات املنظمات غري احلكومية املتك
النفوذ البالغ يف حتريك الرأي العام والضغط على الدول لتحويل سياساا وتوجيهها، وهو ما 

وهايبييت والصومال والسودان حاليا والعراق وأفغانستان، باسم  - كوسوفو-حدث يف إقليم
الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وذلك من أجل أهداف منفعية ومصلحية، مما يؤثر على الدولة 

ما مدى حدود أي تدخل يف : سيادا ووظائفها األساسية، ما يدفع إىل عدة تساؤالت مثلو

                                                
كلية احلقوق، قسم العلوم ، الفكر اإلستراتيجي القدمي واملعاصر، جامعة باتنة: الفكر االستراتيجي يف ظل العوملة، حماضرة يف ،حسني بوقارة  ) 1(

 .2007-2006السياسية، 
 احلقوق، قسم العلوم  السياسية،كلية ،ة امعة باتنج،  التكامل واإلندماج يف ظل العوملة: حماضرات يف،  مضامني العوملة ، عبد العزيز جراد ) 2(

2006-2007. 
 .104، ص الذكر هادي خضراوي، املرجع السابق ) 3(
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الشؤون الداخلية لدولة ما، مهما كان إجيابيا يف بعض احلاالت اخلاصة؟ وما هي الضمانات يف 
  )1(ذلك؟

ت لبعض التحوالت األخرى يف العالقا إثبات الطبيعة الفرعيةلدى الكثري من الباحثني نشهد  -5
اليت متثل شبه نسق كلي متراكب األجزاء والقطع، خاصة العوملة   عن ظاهرة العوملةالدولية 

االقتصادية أو ظاهرة اهليمنة يف النظام الدويل اجلديد، منها سياسة التكتالت االقتصادية الكربى، يف 
مظاهر   إطار سياسية التكامل واالندماج لضبط مستوى من التوازن السياسي واالقتصادي، ومن

 وتكتل نافتا  ASEAN وتكتل دول جنوب شرق آسيا  ، E U ذلك االحتاد األورويب 
NAFTAو APEC وماركوسور Marcosur  وجمموعة دول الثماين الصناعية الكربى G8 .  

 ، "ساسكيا ساسن"، فحسباإلقليمية، يتمثل  أساسا يف ظاهرة حتول آخر مهم أيضا -6
Sasskia Sassen ولة الوطنية وبشكل خاص يف البلدان األكثر تقدما جند التصنيع ومن منظور الد

ومن    خيضع للمظلة التنظيمية للدولةينشىء جماال اقتصاديا ال  Off shoring خارج احلدود 
  .)2(مث تتراجع أمهية الدولة

أما بالنسبة للمستوى األمين ، فقد شهد مفهوم األمن مجلة من التغريات واكتسب هامشا 
بالواليات  2001ه من املرونة ، خصوصا بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب لعام ال بأس ب

املتحدة األمريكية،وبعد أن كان مفهوم األمن حمصورا يف اجلانب العسكري واالستراتيجيا 
 "علي الدين هالل"وحسب الدكتــور    .والسالح ، أصبح يشمل عدة نطاقات ومستويات

كيان الدولة واتمع من األخطار اليت تتهددمها داخليا وخارجيا فإن األمن القومي يعين تأمني 
  )3( :وتأمني مصاحلهما، وبالتايل هذا التعريف يشمل ثالثة مستويات

  .ويتمثل يف محاية اتمع من التهديدات الداخلية: مستوى داخلي*
  .ويشمل أمن الدولة يف عالقاا مع غريها من دول اجلوار :مستوى إقليمي*

                                                
 .106نفس املرجع، ص  ) 1(
، 2006مركز دراسات  الوحدة العربية، أكتوبر : ، بريوتجملة املستقبل العريب: ، يف"اإلقليمية والتحديات العاملية اجلديدة"سعيد الصديقي، ) 2(

 .122ص 
: ، يف"تأثري التحوالت السياسية الدولية يف ظل الثورة املعلوماتية على سيادة الدولة الوطنية والقرار السياسي يف اجلنوب"مجال علي زهران،  ) 3(

 .40، ص )2004منشورات كلية العلوم السياسية واإلعالم، : اجلزائر(،أعمال امللتقى الدويل األول لكلية العلوم السياسية واإلعالم
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  .يشري إىل شبكة عالقات الدولة يف احمليط الدويل العام :وى عاملي أو دويلمست*
كما أن موضوع األمن أصبح يأخذ طابعا مشوليا من حيث مضامينه األساسية، فهم يشمل األمن 

، وهو ...السياسي واالقتصادي والعسكري واألمن االجتماعي والثقايف، واألمن البيئي  و األفرادي
والذي ال يعرب سوى  "بوث كني"عند النقدية االجتماعيةيف صيغته  نظور التكوييناملما يعرب عنه 

، وينضاف إىل ذلك وحتت مستجدات مفهوم األمن مظهر أمين االنعتاق والتحرر االجتماعيعن 
يف الكثري من املناطق  انتشار الرتاعات اإلثنية والدينية العرقيةآخر ال يقل أمهية، وهو ظاهرة 

، وذلك بسبب الصراع حول الثروة أو إفريقيا وآسياالعامل وخاصة كل من قارة  واألقاليم يف
تتغذى السلطة أو األقاليم ااورة، وبإيعاز من أطراف أجنبية خارجية يف الغالب، وهي نزاعات 

  . خمتلفة طائفية وهوويةذات أبعاد  على مسببات داخلية وخارجية
وى األمين على كيان ووظائف  الدولة الوطنية يف فما مدى تأثري هذه  التحوالت على  املست

  املرحلة األخرية؟
من خالل ثورة االتصاالت  اإلعالمية العوملة الثقافيةمن أبرز التحوالت أيضا ظاهرة 

واملعلومات والتكنولوجيات اليت ألغت املسافات واحلواجز، وقربت العامل من بعضه البعض يف 
قات والسلع واخلدمات ، أين أصبحت الدولة غري قادرة شكل قرية صغرية متصفة بسرعة التدف

على القيام بضبط حدودها وحساب حجم التدفقات املتسبب ة عربها يف شكل سلع وخدمات 
  .وخربات ورساميل وأشخاص مستثمرين

بعد احلرب  ملايف املرحلة األخرية  وأبرزها والتحديات مجلة أهم التحوالتإذا هذه هي 
باألساس جوهر العالقات الدولية ، واليت أثرت بدورها على الوظائف ، واليت مست الباردة

التقليدية للدولة الوطنية وأدوارها بصورة أو بأخرى ، مبا غري من سياساا وتوجهاا يف اجلوانب 
املتعددة السياسية منها  االقتصادية واألمنية ، وذلك من خالل املسار العملي وواقع العالقات 

  .الدولية
عالقة  التأثري و أي  ،)صورة التفاعل(  ولوجنا حيز عملية تشخيص العالقة العمليةوقبل 

 بني عنصر الدولة الوطنية وأبرز حتوالت العالقات الدولية املعاصرة لفترة ما بعد احلرب التأثر
، جيب أن نفهم كيف تستقرىء املنظورات املختلفة يف حقل التنظري للعالقات الدولية الباردة 
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وقع الدولة الوطنية من حيث األدوار وحجم األداء ، وذلك من خالل التوجه العقالين صورة مت
 Rational  والتوجه املعياري Normative  دف فهم حقيقة اإلسقاطات ، لتلك املنظورات

  املمكنة فيما بعد؟
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رات العالقات مقاربات إشكالية مركزية الدولة الوطنية ضمن منظو:  املبحث الثالــث
  .الدولية

من أجل فك عقدة اإلشكال القائم واملتجذر ملوضوع الدولة الوطنية وانعكاسات 
، ينبغي وحنن يف هذا احلقل الذي يتسع  العوملة/ الدولة ملركبالتحوالت اجلديدة أو اختصارا 

طة مبعظم افتراضات للعديد من النماذج واملنظورات احملللة واملفسرة للسياسة العاملية أال نغفل اإلحا
ستيف "ومقاربات املنظورات املختلفة واملتضاربة يف العالقات الدولية، وحسب تعبري كل من 

النظرية ليست  جمرد منوذج شكلي واسع "  Steve Smith & John Baylis  "جون بيليس"و "مسيث
تبسيط اليت تتيح لنا أن حندد احلقائق من وسائل ال اإلطار يضم يف حناياه الفرضيات واالفتراضات، بل هي باألحرى نوع

إخل ، إننا نعتقد أن  هذا أمرا مستحيال بكل بساطة، ألن السبيل ...ذات العالقة واحلقائق اليت ال متت للموضوع بصلة
 الوحيد الذي ميكن للدارس من خالله فرز املهم من بني ماليني احلقائق احملتملة هو  اعتماد وسيلة تبسيطية تدل على أمهها

  .)1(" ...بالنسبة إىل موضوع دراسته

موضحا أكثر أبعاد وطبيعة هياكل السياسة نؤطر جانبا تأصيليا  أن ، ينبغياملعطىهلذا 
العاملية من أجل فهم اجتاه املوضوع وموقعه الفكري يف األوساط األكادميية على املستوى العاملي 

الدولة الوطنية يف العالقات الدولية،  دور وفاعليةكون موضوعية حتليل ودراسة إشكالية والدويل،
تستدعي إزالة الغموض التأصيلي النظري وهذا بعد اإلقرار بأن اإلشكالية تتضمن حمورين كبريين 

  :مها
يتعلق بالدولة الوطنية كمفهوم وكفاعل من حيث املستوى األدائي الوظيفي يف النظام  حمور أول -

  . الدويل
  .  تضمنتها البيئة الدولية منذ اية احلرب الباردةوالتغريات اليت حمور التحوالت - 
بني احملورين الرئيسيني، وبالتايل، فإن فهم هذا التفاعل يستدعي فهم طبيعة  املسار التفاعليمث  -

يف حتليل  التكويينواالجتاه  التفسرييتصورات تلك املسارات النظرية ضمن كل من االجتاه 
لدولة الوطنية ضمن  السياقات واحملاورات  النظرية املختلفة فكيف تتموقع االعالقات الدولية، 

  ؟

                                                
الطبعة ،مركز اخلليج لألحباث:  املتحدةالعربية اإلمارات (  ترمجة مركز اخلليج لألحباث  جون بيليس، ستيف مسيث، عوملة السياسة العاملية، ) 1(

 .45، ص )2004األوىل
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  .مقـاربات املنظـور الواقــــعي: املطلب األول
الواقعي على حقل العالقات  الدولية ،وجاء كرد فعل على أطروحات  هيمن املنظور

ة وذلك بأزيد املثاليني يف تفسري  ودراسة  العالقات الدولية وخاصة يف الواليات املتحدة األمريكي
،كما قد هيمن على دراسات العالقات الدولية خالل فترة )1(1940من عشرين سنة منذ عام 

  .)2(احلرب الباردة
واملنظور الواقعي بطبيعة احلال ليس نظرية واحدة بل تشمل مجلة مقاربات ضمن ما 

وقد ) النيوواقعية(ديدة بالواقعية الكالسيكية التقليدية والواقعية البنيوية أو النسقية أو اجليعرف 
تناولت إطارا تفسرييا لواقع السياسة الدولية من خالل املستويات النظرية األنطولوجية 
واالبستيمولوجية و املنهجية، وتتضح من خالل فحص أهم مقاربات املنظور الواقعي مجلة  

اة أو وحدة حتليل التصورات احمليطة بإشكالية مركزية الدولة يف العالقات الدولية باعتبارها أد
  .رئيسية

  .الواقعـية الكالسيكية:  الفرع األول
تبلورت افتراضات الواقعية الكالسيكية كأول حماولة تنظريية يف العالقات الدولية تأسيسا 

 ) ق،م 400 - 471(" ثوسيديدس"على إسهامات املفكرين  الواقعيني األوائل أمثال 
Thucydides   يةالبولوبونيز احلرب"يف مؤلف " (The Poloponnesdian War) و

 the  كتاب األمرييف ) م1469-1527( (Niccollo Machiavelli)   "نيكوالميكيافيي"

princeيف م1679-1588" توماس هوبز"، و (levaithan)سهيقو غرو تيو"و  
"  Hugo grotius)" 1583-1645(   يف عدة مؤلفات، مثل Law Of War And 

Peace  و Law Of Prize And Pook )3(.     

                                                
ص )1985مجة والتوزيع،  ديسمرب كاظمة للنشر والتر: بري وت(جيمس دوريت، روبرت بالستغراف، النظريات املتضاربة يف العالقات الدولية،  ) 1(

59. 
، 1، العدد 1، الد قراءات عاملية، علم السياسة والعالقات الدولية: ، يف"العالقات الدولية، عامل واحد، نظريات متعددة"ستيفن وولت،  ) 2(

 .3، ص 2005خريف 
هادة ماجيستري علوم سياسية، فرع عالقات دولية، جامعة باتنة، ، مذكرة لنيل شالسياسة األمنية األوروبية جتاه جنوا املتوسطعمار حجار،  ) 3(

 . 5، ص 2004-2003كلية احلقوق، قسم العلوم السياسية، 
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من  Hans Morgenthau  هانس مورغانتوومن أهم رواد الواقعية الكالسيكية،  
والذي يضع الدولة من   Politics Among Nations  عنوان كتابه الشهري  السياسة بني األمم

الذي يتصور أن  "راين هولد نايبور"، إضافة إىل إسهامات )1(خالله يف مركز العالقات الدولية
لدول مثلها مثل البشر متتلك رغبة فطرية يف السيطرة على اآلخرين مبا يقود هذه الدول حنو ا

عمل على إبراز فضائل نظام توازن القوى التقليدي  مورغانتوالتصادم واحلروب، وبذلك، فإن 
ية املتعدد األقطاب، وهو يرى بأن نظام الثنائية القطبية الذي برزت فيه الواليات املتحدة األمريك

   . )2(واالحتاد السوفيايت حيمل العديد من املخاطر
يف فهم مسار العالقات الدولية باعتبار السياسة الدولية منطلقات عدة  املنظور الواقعي يعتمد 

، وهي تركز على نظرية توازن معىن القوةصراعا من أجل القوة واملصلحة القومية، وأا تأخذ  
م االعتماد على القانون الدويل واملنظمات الدولية، إضافة إىل القوة يف إحالل السلم واألمن وعد

  .التأكيد  على مسألة األمن القومي يف حياة الدولة
كمنطلق لفهم  الدولة، فإن الواقعية الكالسيكية استندت إىل عنصر املثاليةوعلى خالف  

ون أبرز دعاة أنه رغم ك حسن عدنان السيد،كما يضيف الدكتور  )3(وتغيري املصاحل الدولية
 "كينيث طومبسون"و"  مورغانتو"و" ورميون آرون" نيكوالس سبيكمان"املدرسة الواقعية 

يعترب أوضح من دافع عن املدرسة الواقعية فقدم يف كتابه " مورغانتو"، إال أن "نجرسهنري كي"و
املنظور مبادئ عامة صارت أساس الواقعية املعاصرة، وهي أدل على تشديد ) السياسة بني األمم(

يف الشؤون السياسية الدولية من خالل فكرة املصلحة، كوا  مركزية الدولةالواقعي على فكرة 
، وبالتايل   "مورغانتو"عرب الزمان واملكان ، حسب  وسيلة أو أداة رئيسة لتحليل السياسة الدولية

سياسة الدولية دف كون الال ميكن تصور أي تطابق  للقيم العامة يف العامل مع قيم دولة معينة، 
  .)4(إىل احملافظة على القوة، أو زيادة القوة، أوالتظاهر بالقوة

                                                
 .114مسري أمني وآخرون، ،  املرجع السابق الذكر، ص  ) 1(
 .3ستيفن وولت، املرجع السابق الذكر، ص  ) 2(
 .52، ص )2003دار أمواج للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل : وتبري(عدنان السيد حسني، نظرية العالقات الدولية،  ) 3(
 .53نفس املرجع، ص  ) 4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 64

هو أ ن املنظور  ،)مركزية الدولة  يف العالقات الدولية(ما يؤيد  طبيعة الطرح الواقعي
   :)1(، هيمنطق القوةالواقعي يؤسس تفسرياته للسياسة الدولية على ثالثة عناصر متضمنة 

  .الدولة واملتمثلة يف  اإلقليم والشعب والسيادة دراسة عناصر -1
واليت تربز تناقضا جوهريا بني اتمع الدويل واتمع احمللي ، فاتمع   سياسة القوة -2

األول يعاين الفوضى نتيجة غياب سلطة موحدة متتلك وسائل القوة، أما اتمع الثاين فهو كامل 
  .ومنظم

الدولة متعددة ومتنوعة، وهي تشمل العوامل املادية وغري عوامل قوة :  عوامل القوة -3
املادية، عوامل طبيعة وعوامل اجتماعية، وهي تشمل املوقع االستراتيجي، السكان واملوارد 
الطبيعية، ونظام احلكم ومؤسساته، مث الوحدة الوطنية والتطور التكنولوجي والرأي العام وعامل 

  .الدبلوماسية ومستوى التسليح
سياق فكرة مركزية الدولة وفاعليتها، تتحقق مجلة من الدعامات الواقعية لكل من ويف 

يعترب عامل القوة أساسا وقاعدة " رميون آرون"فحسب  ،"هنري كيسنجر"و "رميون آرون"
رئيسية للعالقات الدولية، وهو بذلك يسعى إىل تربير شرعية استخدام القوة، وهذا من خالل 

ل خاصية أو خصوصية العالقات الدولية، وأعتقد أنين ملست ذلك لقد حبثت عما يشك:"قوله
يف مشروعية وشرعية استخدام القوة من طرف املمثلني، واملمثلون هم ممثلي الدولة ممن 

  . )2("يقبضون على السلطة
تظهر من خالل  "رميون آرون"و  "مورغانتو"ووجه املقاربة التحليلية الفكرية بني تصور 

  .نهمانقطة االلتقاء بي
رميون اعترب الدولة مركزا للعالقات الدولية كفاعل رئيسي، وبعد ذلك نشر  "هانس مورغانتو"

 Paix Et Guerre Entre Les  األممالسلم واحلرب بني : كتاب 1982يف عام آرون 
Nationsا :"، مل يستبعد نفس املفهوم من خالل قولهالعالقات الدولية كما يظهر من تعريفها أ

                                                
 .55املرجع ، ص نفس  ) 1(
 .114الذكر ،ص مسري أمني وآخرون، املرجع السابق )2(
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، فاألمة تعادل أية مجاعة سياسية منظمة على العالقات الدوليةيف صيغة ... بني األممعالقات 
  ". املستوى اإلقليمي، نقول مؤقتا أن العالقات الدولية جمرد عالقات بني وحدات سياسية

 - بنييعيشان وجيسدان العالقات الدولية اليت باعتبارهـا  السفري و اجلنديو حسبه فإن 
، وتتضمن العالقات بني الدول يف جوهرها خياري ... إىل الدبلوماسية و احلرب فإا تؤول دوليت

  .)1("احلرب و السلم
 "مورغانتو"وجند تأكيد فكرة مركزية عامل الدولة الوطنية من خالل أحد مبادئ واقعية 

ففي عامل تسعى فيه  ، ذات معىن غري ثابت )القوة تساوي املصلحة (من حيث أنه اعترب فكرة 
ذات سيادة إىل امتالك املزيد من القوة، فان السياسة اخلارجية لكل الدول جيب أن تكون  دول

ة كياا املادي يقائمة على اعتبار بقائها هو احلد األدىن من أهدافها، وكل الدول مضطرة حلما
 هكذا تصبح املصلحة الوطنية هي البقاء الذي يعين، و والسياسي و الثقايف ضد اعتداءات اآلخرين

و ثقافتها، وطاملا العامل مقسم إىل وحدات وطنية السياسية  وحدة أراضي الدولة و مؤسساا
 )2(و املصلحة هي جوهر السياسة، خامتة املطاف يف عامل السياسة هي قومية، فان املصلحة الوطنية

.  
على ضرورة سعي الدولة إىل حتقيق أمنها القومي و مصلحتها  "مورغاتو"و بالتايل يؤكد 

و ضمان استقالليتها السياسية و االقتصادية و الثقافية عن باقي الوحدات السياسية  الوطنية،
   .ياألخرى يف العامل السياس

-1812بني عامي  األوروبيةدبلوماسية القوى  و من حيث تتبعه هنري كيسنجرأما 
روبا، وازن يف أ،فقد توصل إىل مجلة من املبادئ الرئيسة من أجل حتقيق نظام مستقر و متو 1822

، قدرة الدول فاعل عقالين و وحيد يف العالقات الدوليةو من بني هذه املبادئ واليت ختدم فكرة 
نه ال جيب أن أعلى استخدام وسائل حمددة لتحقيق أهداف حمددة، و) الوحدات السياسية(الدول

 زم يف حرب جترب دولة على تقدمي استسالم غري مشروط، كما ال جيب أن حتذف الدول اليت
    . )3(النظام الدويل منحمدودة 

                                                
 .114، ص نفس املرجع)  1(
 . 70، ص الذكر جيمس دوريت، روبرت بالستغراف، املرجع السابق ) 2(
 .83ص  نفس املرجع، ) 3(
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وهذا يفهم منه التأكيد الفعلي على ضرورة الدور احملوري واملركزي للدولة الوطنية يف بلورة 
  .سياسة دولية مستقرة وعالقات متوازنة

الذي "آرنولد وولفرز"ومن بني الواقعيني غري املتفقني كلية وأفكار بعض الواقعيني اآلخرين،     
كد الفكرة السابقة من خالل اعتبار مفتاح دراسة العالقات الدولية هو سلوك الدول، اليت يؤ

تشتمل على جتمعات منظمة من األفراد، ذات أهداف داخلية مثل االستقالل القومي والبقاء 
  .على البيئة الدولية" األنفليونس" ووحدة اإلقليم، وأهداف خارجية تستدعي أسلوب التأثري أو

األساسية  -التركيبات - التوليفاتقاربات الواقعية الكالسيكية حول أزمة ولفهم م
للعالقات الدولية أو ما يعرف بأطراف اتمع الدويل لدى االجتاه التعددي، فإنه ينبغي على األقل 

  :)1(املهمني من خالل الطرح الدوليتللنظرية واليت تتبىن األونطولوجي إقحام مضامني املستوى 
باعتبارها منشئة تمع مدين على املستوى الداخلي والوسيط الوحيد   ملركزي للدولةالدور ا -1

  .له يف املستوى اخلارجي
  .يف اللعبة الدولية الدولة هي الفاعل الوحيد -2
  .يف أي بناء سياسي اعتبار سيادة الدولة حجر الزاوية -3

رئيسية للواقعية فرضيات  حيدد ثالث "روبريت كيوهن"وتبعا هلذه الصور االفتراضية، فإن
  :)2(الكالسيكية يف منتصف القرن العشرين

  .الدول هي أهم فاعل يف السياسة الدولية  -1
“ States Are The Most Important Actors In World Politics” 

وعدم  علوماتالدول هي الفاعل الوحيد والعقالين بالرغم من أ ا تدار حتت ظروف من التوتر وعدم التأكد من امل -2
  .اكتماهلا

 “ States are unitary rational actors, While Is Operating Under Conditions Of 
Stress, Uncertainty, And Imperfect Information “ 

 .الدول تبحث عن القوة وحتسب مصاحلها على أساس القوة -3

“ States Seek Power and Calculate Their Interests In Terms Of Power” 
                                                

  .7عمار حجار، املرجع السابق الذكر، ص  ) 1(
-2004جمموعة حماضرات ، يف اللغة االجنليزية، كلية احلقوق، قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة،  ،الواقعية والواقعية اجلديدة رابح مرابط ، ) 2(

2005.  
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أغلب االفتراضات الواقعية تصب يف مساحة اجلدل املعاصر يف السياسة الدولية، والذي 
  .يتأسس على اعتبار الدولة يف شكلها احلديث وحدة سياسية فاعلة داخل النظام الدويل

كما يرى معظم منظري العالقات الدولية أن عملية فهم وحتليل السياسة العاملية يقوم 
على ضرورة فهم طبيعة العالقات بني الدول كوحدات أساسية حتظى مبوقع ملحوظ ال أساسا 

  .ميكن تعديه يف القرن العشرين
تقر بأن احلل األفضل ملشكلة غموض احلياة  الواقعية الكالسيكيةيف نفس السياق، 

يع الدائم الدولية املستدمية يف ضرورة سعي الدولة حنو تعزيز سيطرا على البيئة من خالل التوس
  .ري يف العالقات الدوليةالدولة فاعل أكيد وحمو، مما يدعم فرضية )1(ملصاحلها يف اخلارج

احلكومة من حيث بعض تصورات املنظور الواقعي التقليدي، أنه مييز بني الدولة مبعىن 
يطر الذي يتضمن االقتصاد واتمع والسكان وتساملركزية، واألمة اليت تعين ذلك الكيان األمشل 

  .عليه الدولة بصورة متفاوتة
أن مفهوم الدولة املستقلة ذاتيا تكمن جذوره يف " فريد زكرياء"وتبعا لذلك يتعني حسب

وأكرب من  كوا أكرب من حاكمهايف القرن السابع عشر،  Raison D'état  مربر الدولةظهور 
وأن هلا جمموعتها  تتخطى التاج واألرض واألمري والسكان، وهي بذلك التعبري عن رغباته

  .اخلاصة من املصاحل، وجمموعة خاصة من الضرورات املستندة إليها
وهو من بني الواقعيني، أن الدولة ليست جمرد حكومة على " هينتزأوتو"وهلذا يتصور

  .)2(الصعيد الداخلي، وإمنا قوة ذات سيادة على الصعيد اخلارجي
  
  Neo/ Structural Realism بنيوي ال/ مقاربات املنظور النيوواقعي: الفرع الثاين

نظرية الواقعية البنيوية أو تتبلور  -التقليدي -يف مقابل املنظور الواقعي الكالسيكي
  .k . Waltz  كينيث والتز-واليت يتزعمهااجلديدة أو النسقية 

                                                
، ص ) 1999مركز األهرام للترمجة والنشر، الطبعة األوىل : القاهرة( العاملي، اجلذور الفريدة لدور أمريكا: فريد زكرياء، من الثروة إىل القوة ) 1(

46.   
  .47نفس املرجع، ص   ) 2(
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، من افتراضاا اجلدلية أا ال تركز على الطبيعة البشرية يف تفسري الظواهر الدولية 
، كل منها  )1(على تأثري النظام الدويل، الذي يتألف من جمموعة الدول الكربى -باملقابل- وتركز

تسعى للحفاظ على وجودها، والنظام الدويل هو النظام املتسم بالفوضى نتيجة غياب آلية ضبط 
عليا آمرة، ونتيجة غياب سلطة ضبط مركزية ملزمة حتترمها الدول على املستوى الدويل، مبا يدفع 

دولة طرف فيه إىل السعي حنو حتقيق مصاحلها عن طريق القوة، أو التوسع حسب قدراا  كل
 ثنائي القطبيةأن النظام "  كينيث والتز "سعيا إىل ضمان بقائها واستمرار وجودها، لذلك يعتقد

يعترب مفهوم الفوضى ومفهوم  فاملنظور النيوواقعي، متعدد األقطابأكثر استقرارا من النظام 
ع القوى ضمن املكونات األساسية للنظام الدويل مبا يفسر سر جلوء الدول إىل امتالك املزيد توزي

  .من القوة
إن تطور احلياة الدولية أبرز  مجلة من التغريات اجلديدة، منها ظاهرة االعتماد املتبادل، 

  راحيةاالجنكون الواقعيون اجلدد يفترضون نتيجة سلبية هلذه الظاهرة، ممثلة يف درجة من 
Vulnerability مما يقر بضرورة فاعلية الدولة ومتركزها يف العالقات الدولية تأكيدهم وجوب ،

  .)2(كون الدولة مستقلة أو على األقل حتاول التقليص إىل أقصى درجة من تبعيتها لدول أخرى
 خاصة منافتراضات املدرسة الواقعية اجلديدة  يفماثلة  جندهامركزية الدولة فكرة  إذا

كوا جتاوزت املستويني الفردي والوطين يف حتليالا  األونطولوجي،خالل حماوالت فهم بعدها 
إىل بنية النظام الدويل، فهي تتبىن االعتقاد بأن تفاعلية وحدة الدولة يف النظام الدويل أساس تشكل 

اة الدولية هي أنه منذ قرون واحلي" والتز"طبيعة وبنية هذا النظام، وما يدعم ذلك أكثر اعتراف
دوما نفسها رغم تغري الدول يف عدة أشكال مما يؤكد أكثر اعتماد الواقعية اجلديدة على الوحدة 

 .املمثلة بالدولة يف التحليل

أهم االفتراضات األساسية اليت  Mark V. Rauppi و   Paul R.Viotti كل من   يقدم
  )3(:وهي هي مبثابة منطلقات أساسيةتقوم عليها أفكار وأطروحات املنظور النيوواقعي واليت 

                                                
  .3ستيفن وولت، املرجع السابق الذكر،ص  ) 1(

  .10-9عمار حجار، املرجع السابق الذكر، ص ص  ) 2(
)3(

 .15نفس المرجع ،ص   
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ودراسة العالقات هي دراسة العالقات بني هذه : الدولة هي الوحدة األساسية للتحليل -1
الوحدات، وهذا رغم اعتراف الواقعيني اجلدد بوجود املنظمات الدولية، الشركات املتعددة 

مهمة بنفس درجة أمهية  اجلنسيات وغريها، أي االعتراف بوجود فواعل غري الدول، لكنها غري
  .الدول

ويعتربوا وحدة مغلفة بقوقعة صلبة ملواجهة العامل  Unitary-Actor الدولة فاعل وحدوي  -2
  .اخلارجي

  .خيتارون البدائل املعظمة للمنافعأن صانعي القرار الدولة فاعل عقالين أي  -3
- كري واملسائل اإلستراتيجية يكون دوما يف قمة سلم األولويات، فاألمن العساألمن الوطين  -4

 الدنيا أما املسائل االقتصادية واالجتماعية فتمثل السياسة  ،High Politics   -السياسة العليا
Low Politic.  

لذلك فالواقعية اجلديدة من بني أهم مبادئها الرئيسية اعتبار الدولة فاعال رئيسيا يف 
، أما الفواعل غري الدول العنف املنظمات ووسائل السياسة الدولية، ألا الوحيدة اليت متتلك أدو

فهي موجودة فعال يف الساحة الدولية، غري أا متثل شكال جديدا للتفاعل ولكن بآليات جديدة 
أن الفاعلني  " John Mearcheimer " ، " جون مارشهيمر"وهذا ي يتطابق وتصورات 

ي ميثلون دوما احملددات األساسية يف االستراتيجيني ضمن الترتيب العسكري االستراتيجي العامل
  .التأثري والتحكم يف عالقات القوى الكربى

حول كل من املنظور الواقعي والواقعي  خالصات نظريةعموما ميكن إمجال جمموع 
، وذلك تأسيسا على دعوى توافر عدة نقاط مشتركة بينهما ويف نفس السياق ) النيوواقعي(اجلديد

  :  )1(ية الواقعية تتمثل يفاملنطلقات التقليد كون، 
  .الدوليف السياسة العاملية       الرئيسيةالعناصر الفاعلة  -
  .  من الناحية القانونية ذات سيادةعناصر فاعلة         الدول -
  .جيرها على التصرف فوق الدولةانعدام عنصر آخر فاعل         السيادة -

                                                
)1(  Tim Dunne & Brian C.Schmidt, Realism, In John Baylis & Steve Smith, The Globalization Of 

World Politics, (Oxford: University Press Third Edition, 2001), P P 162-165. 
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  .لعالقات بني الدولدائرة اولية        االشتغال يف املنظمات الد+ متعددة اجلنسيات  الشركات -
السياسة العاملية الدولية        صراع من أجل السلطة بني الدول ومن أجل تغظيم املصاحل  -

  .الوطنية
 Self   ذايت العونغياب كيان ذو سيادة أعلى من الدولة       السياسة العاملية       نظام  -

Help System         عتماد على املوارد العسكرية غالباباال.  
القوة تطغى على األخالق والتهديد باستعمال القوة أو استعمال القوة يتفوقان على  -

  ).االستقالل(املبادئ القانونية كاحلق يف السيادة 
 فهي تتضمن التركيز على أمهيـــة  )Neo-Realism( منطلقات الواقعية اجلديدةأما 
  : )Structure)1  يةــالبن
  .أثر فاعل يف تصرفات الدول       التعدديةأو الثنائية بنية النظام السياسي الدويل      مثال  -
   :"والتز"البنيوية الثانية الواقعية  -

التركيب الفوضوي للنظام العاملي الذي حيول دون أمراء املقاطعات ذات السيادة أو        الصراع
  .ألاء حالة احلرب الدول للدخول يف اتفاقات تعاونية

رغم تعدد اموعات املشكلة للمد النظري الواقعي يف تفسري وفهم السياسة الدولية أو         
العاملية، واليت تكشفت نقاط االختالف فيما بينها وعلى الرغم من تلك اخليوط املختلفة اليت 

حبث كل هذه املقترحات  ، حناول"Skinner"تسري عرب تقاليد الواقعية الفكرية على حد تعبري 
من أجل بناء اعتقاد نظري أكثر متاسكا والتقاء حول موضوع تفسري السياسة العاملية،كما يقر 

الكثري من الباحثني يف صلب تطور النظرية الواقعية كمذهب مهيمن على حقل التنظري يف  
 قعية البنيوية العالقات الدولية على أنه رغم وجود خالفات بني الواقعية التارخيية والوا

(Structure Realism) فمن املمكن التماس أساسا مشتركا جيمع بني أفكار الواقعيني مجيعا ،
والفاعل  حبيث الدولة هي العاملالعون الذايت ونظام الدولة والبقاء،  على اختالفهما يتمثل يف

لقصوى لزعماء الدول الرئيسي باعتبارها املمثل الشرعي لإلرادة اجلماعية للشعب، وأن األولوية ا
نظام ، هو مبدأ العمل ضمن ظروف )االعتماد على النفس( العون الذايتدولتهم، و بقاءضمان 

                                                
)1( ibid. 
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زوايا املثلث فوضوي، حيث ال يوجد نظام حكومة عاملية، وتعترب هذه العناصر الثالثة جمتمعة  
  . الواقعي

اقعية، ينبغي العمل على فهم إذًا من أجل فهم تفسري صورة السياسة العاملية ضمن النظرية الو
  .زوايا املثلث الثالثةمضامني 

   Statism:  مذهب الدوالتية*
 Max( .معىن الدولة ذات السيادة يف الفكر الواقعي يرتبط ارتباطا حتميا باستخدام القوة

Weber       (   الدولة السيدة       احتكار االستخدام املشروع للقوة الفعلية ضمن منطقة معينة   
 .وجود سلطة عليا إلصدار القوانني وتنفيذها

  :)يف املستوى الداخلي(*
كل دولة هي دولة       داخليا الفكر الواقعي       اخلطة اجلوهرية األوىل       تنظيم السلطة

  .شرط قيام اتمع        )Mach state(السطوة 
 :)يف املستوى اخلارجي*(

ول أخرى مع دعالقات خارجية         داخليا)القوة املشروعة( عامل استخدام أو ممارسة السلطة 
غياب (إللزام العام عدم انظام فوضوي       )        وليس أشكاال جديدة وتنظيمات فرعية(

   .)Sum-Zero(رية ــوالنفوذ بعالقة صفالتنافس للحصول على األمن واملال )      سلطة ملزمة
أ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة يقر الفكر الواقعي بأن مبد: أيضا
 .وليست له أية حسابات تذكر بني القوى العظمى واخلارج القريب منها مبدأ معلقهو يف اجلوهر 

)1(  
رغم أن املعاجلة النظرية ملتغري القوة يف فهم السياسة العاملية لدى املذهب الواقعي متعددة 

القوة املقصودة واليت مل تتطابق مع مضمون هذا املتغري حقيقة  ومتجذرة ومتباينة من حيث طبيعة
ودون أن نوغل يف تفكيك الغموض والنقائص فإنه ينبغي التركيز يف هذا اجلانب على ما تراه 
الواقعية حول عنصر الدولة، فالدول كما ورد لدى الواقعني هي العناصر الفاعلة الوحيدة اليت يعتد 

                                                
)1(  Idem,pp 172-173. 
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تعددة اجلنسيات واملنظمات الدولية واملذاهب الدينية مثلها مثل باقي الشركات مأما (ا حقا، 
، فالفكر )1(من معامل السياسة العاملية احلديثة تبقى املعلم الدائملكن الدولة   اإليديولوجيات مجيعا،

األخرى غري الدول من حيث مدى متتعها باستقاللية  يف مصداقية العناصرالواقعي يشكك صراحة 
  .الدولة  ما عن سلطة

كما يقر الواقعيون بأن مدى ترسخ هوية الدولة لدى هذه العناصر املنفصلة عن الدولة 
مرهون بأن توغل يف نظام دويل تفرضه الدول حكما وقانونا، وقد تأسس الفكر الواقعي متمركزا 

 دمال، كونه اعترب الدول كيانات جغرافية تتجسد هويتها يف إطار من )دوليت -بني(حول الدولة 
مفهوما " مورغانتو ونيبور"، وهي بذلك ليست جمرد أوعية للسلطة، وبذلك حيدد أمثال واالنتماء

للدولة بأا الوصية على اتمع السياسي وهي مهمة مرهونة يف األساس بضرورة رعاية املصلحة 
  .)2(الوطنية

  : Survivalالبقــــاء *
الواقعية مبختلف أطيافها فكرة أو مبدأ من النقاط الرئيسية اليت يلتقي حوهلا جل مفكري 

البقاء، فهم يقرون بأن الغاية القصوى للدول هو ذلك السعي املنحصر يف األمن، فالبقاء شرط 
  مسبق لتحقيق األهداف األخرى،

بعد دافع البقاء، قد تكون الدول متنوعة بأشكال ال : ""كينث والتز"وهو ما عرب عنه، 
نيكوال " the preance " األمري"الواقعية التارخيية من خالل كتابه و جند ممثل  ،)" )3اية هلا

قد سعى إىل جعل انطباعاته عن فن البقاء علما قائما يف حد ذاته وهو يدعو  ،) 1532("ميكيافيلي
إىل أن احلاجة إىل البقاء مرهونة بتنصل الزعماء عن األخالقيات التقليدية اخلرية واملتعاونة وضرورة 

  .ك اليت يستدعيها حمك التوافق مع الضرورات السياسيةالتقيد بتل
بأن ميدان السياسة الدولية  -تأثرا باالمتدادات الفكرية مليكيافليي -كما يقر الواقعيون 

يقضي بتطبيق أحكام أخالقية وسياسية ختتلف عن األحكام املطبقة يف ميدان السياسة الداخلية، 
انت العواقب حىت لو وصل األمر إىل التضحية مبواطين واحلاجة إىل محاية كيان الدولة مهما ك

                                                
  .241ص  جون بيليس ،ستيف مسيث، مرجع سابق الذكر،: الواقعية، يف ،تيموثي دن   ) 1(
  .242ص  نفس املرجع ،  ) 2(

)3( Tim Dunne & Brian C.Schmidt, op, cit.p174. 
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، كما جند صياغة لألكادميي )1(الدولة أنفسهم، هذا ما يشكل عبئا ثقيال على كاهل زعماء الدول
إن بقاء الدولة هو مسؤوليتها األوىل والقصوى، :"بقوله) البقاء(للفكرة  "كسيجر هينري"الواقعي 

  .)2( )ضها للخطر وال ميكن املساومة عليها أو تعري
وتتوجيا لالنعكاس الكبري لصورة بقاء الدولة كضرورة فإن الواقعني أنفسهم خيلصون 
السياسة الدولية كلية من دعاوى إتباع ج أخالقي يف املمارسة، فالدولة هي اخلري األمسى، وليس 

غياب  خاصة مع فكرة فجة وغري ناضجة" جمتمع دويل"هناك جمتمع وراء احلدود، وأن فكرة 
  .)3(مشترك ثقايف واحد وغياب املؤسسات املشتركة الكفيلة بالتعبري عن اهلوية اجلماعية

  .)االعتماد على النفس(  help-Self: العون الذايت
على العديد من اإلثباتات والتجاذبات  ) Self helpالعون الذايت (الفكرة الواقعية تنطوي 

املمثل " أو ديد وعدم استقرار يف بنية السياسة الدوليةالتحليلية احملددة ألبعادها كآلية توازن 
فهو يقر بأن السياسة الدولية ليست  kenneth waltz  "الرئيسي لفكرة فوضى بنية النظام الدويل

فريدة بسبب انتظام مسار احلرب والصراع مادام ذلك أمرا مألوفا يف السياسة الداخلية 
ية كل من الداخل واخلارج، ففي إطار السياسة الداخلية وهو يقر بوجود فارق مهم يف بن.)4(أيضا

ويف النظام الدويل ال توجد سلطة أعلى متنع استخدام -ال يتعني على املواطنني الدفاع عن أنفسهم
القوة ومواجهتها، وهكذا نتيجة حتمية ال ميكن حتقيق األمن إال عن طريق العون الذايت أو االعتماد 

  .على النفس
طار السلسلة املتصاعدة من حاالت الالأمن أو ما اصطلح عليه باملعضلة غري أنه ويف إ

تصبح بشكل أو بآخر مصدر ) ملخاوفها(تصبح كل دولة يف سياق سعيها لتحقيق أمنها  األمنية
ديد ألمن الدولة األخرى، وللخروج وتفادي املعضلة األمنية بطرح الواقعيون التارخييون عرضا 

  .)3(عضلة وهو تفعيل ميزان القوى ضمن عملية العون الذايتولو للتخفيف من حدة امل

                                                
  .243، ص السابق الذكر املرجع ،تيموثي دن  ) 1(
  .244نفس املرجع،   ) 2(

)3( Tim Dunne & Brian C.Schmidt,op,cit. pp 174-175. 
)4( Ibid, pp175-176. 

   .246، ص الذكر  السابق ، املرجعتيموثي دن  ) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 74

هو ) العون الذايت(وما خيدم موضوعنا من اجلانب النظري فيما خيص هاته النقطة ما يهمنا 
تلك األشكال التنظيمية املؤسساتية اليت تسعى إىل احلمائية جراء انعكاسات وأعراض هذا املنهج 

 احلرة، مبا اضطر الليرباليني إىل إجياد حلول من خالل إنشاء أنظمة  الواقعي يف جمايل األمن والتجارة
Regimes  سدة يف االتفاقية العامةتبحث يف وضع مناذج وأحكام ومعايري إجراءات مثل تلك ا

  .)1( (GATT) للتفرقة اجلمركية والتجارة 
  . Pluralismمقاربات املنظـــور الليربايل التــعددي : املطلب الثاين

ندرج املنظور التعددي ضمن االجتاهات الرئيسية يف حقل التنظري للعالقات الدولية، وهو ي
من األمهية مبكان يف دراسة هذا املوضوع، ومن االجتاهات األهم داخل املنظور التعددي االجتاه 

واليت الليربايل واالجتاه النيوليبريايل، وسوف نرى طبيعة املضامني األونطولوجية على وجه التحديد 
فما هي إسهامات يتبناها املنظور بصفة تعليلية يقابل من خالهلا الطروحات الواقعية الرئيسية، 

  املنظور الليبريايل التعددي يف تفسري صفة متوقع الدولة الوطنية يف العالقات الدولية؟
  .الليبريايل التعددي أهم تنويعات املنظور: الفرع األول

يشدد على فكريت فاعلية وعقالنية الدولة يف النظام الدويل، خبالف املنظور الواقعي الذي 
أكثر متازجا بني األطراف والفاعلني، وهي بذلك تطرح أجندة موسعة  سلماتأيت الليبريالية معتمدة 

تتضمن عدة مستويات للتحليل وعديد وحدات وأطراف التفاعل الدويل،وقبل التأكيد على الفكرة 
غي تصور االجتاهات العامة اليت يتضح من خالهلا طبيعة االفتراضات الرئيسية هلذا املنظور، ينب

إىل االجتاهات الليبريالية " ستيفن وولت"املنهجية واألنطولوجية هلذا املنظور، ويف هذا الصدد، يشري
    :)2(التالية

وفكرته الرئيسية هي أن املصاحل االقتصادية  Interdependenceاجتاه االعتماد املتبادل -1
تدفع بالدول إىل حتاشي استعمال القوة ضد بعضها البعض، ألن احلرب دد حالة الرفاه  سوف

  .لألطراف املتصارعة

                                                
  .248رجع، ص نفس امل  ) 1(
  .4، ص الذكر  ستيفن وولت، املرجع السابق ) 2(
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يرى من خالله أن عامل " وودرو ويلسن "إجتاه منسوب إىل الرئيس األمريكي األسبق -2
أكثر ميال الدميقراطية يعترب مفتاحا للسالم العاملي، مستندا يف ذلك إىل أن الدول الدميقراطية 

  .ونزوعا حنو السالم من غريها من الدول التسلطية
الذي يعترب املؤسسات الدولية مثل وكالة الطاقة الذرية وصندوق النقد : االجتاه املؤسسايت-3

الدويل عوامل مشجعة للدول على جتاوز املصاحل الدنيا والقريبة لصاحل فوائد عليا وأكرب للتعاون 
  .الدائم واملستمر

رغم أن بعض الليبرياليني احتفوا بالفكرة :"...إىل فكرة مفادها أنه" تيفن وولتس"خيلص 
اليت تعترب أن الفاعلني عرب القوميني، خاصة الشركات املتعددة اجلنسيات استحوذوا تدرجييا على سلطات 

  .)1( " ...الدول، فإن الليبريالية بصفة عامة ترى يف الدول فاعلني مركزيني يف الشؤون الدولية

يتبىن توصيف مركزية الدولة يف العالقات الدولية، مع ومنه، فإن املنظور الليبريايل 
التأكيد بالتوازي على فعالية احلركة املتصاعدة لألدوار الثانوية للفاعلني اجلدد، وهو ما يتجلى يف 

صاحل املسارات النوعية واآللية حلركة العالقات الدولية يف ظل سعي كل األطراف حنو حتقيق امل
، واجتاه التكامل Transnationalismعرب الوطنية  -حركة واألهداف الذاتية من خالل 

-Neo و  Functionalism املتضمن ألفكار الوظيفية اجلديدة ، Integration واالندماج 

Functionalism ، واجتاه تعددية األطراف Multilateralism.  
يبريايل من خالل شرح املقاربات الرئيسية ميكن أن نتقصى الطبيعة التعددية للطرح الل

  : املتضمنة يف املسارات املذكورة، فهذا املنظور يتأسس على حمورين رئيسيني، مها
  تفسري السياسة اخلارجية للدول من خالل دراسة صنع القرار :احملور األول
  .Transnationalismالوطنية - يتمثل يف طرح فكرة عرب:  احملور الثاين

الهتمام بتحليل الروابط بني اتمعات أكثر مما بني الدول، يتعني أا تتخطى من خالل ا
حدود الدولة إىل الفرد واتمع ومجاعات املصاحل، كما أا تعاجل فكرة التكامل واالندماج كأحد 

  :)2(الصور التعددية يف السياسة الدولية، ومن بني افتراضاا التايل
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Ãالتركيز على مجاعة املصاحل وبقية   يل رئيسية، وعدم اختاذ الدولة وحدة حتل      
  .الوطنيني، يف إطار تفاعالت سوسيو اقتصادية شاملة-الفاعلني عرب
Ãداخلخنب، واختبار دورها وأدائهاجتزئة الدولة الوطنية إىل جمموعة بريوقراطيات و. 
  الدولة نفسها
Ãلة الوطنيةطرح بدائل للتنظيم السياسي للمجتمع ميكن أن تعوض الدو.  
Ãحتليل شروط وظروف يسهل يف خالهلا التعاون الدويل.  

الدولة الوطنية يف وضع أصبحت تسعى إىل جتزئة  ، نستنتج بأنعرب مجلة املرتكزات هذه 
ذاا على حمك السياسة الدولية حمققة بذلك هدف التكامل، وبالتايل لن تكون الفاعل الوحيد 

والبريوقراطيات ومجاعات املصاحل ضمن الوحدة التكاملية، وهو  والرئيسي، بل باملوازاة مع النخب
حول حتديد مؤشرات التكامل من خالل " كارل دويتش"و " كارل فريدريك"ما يؤكده كل من 

عملية التكامل على أا عملية " ليون لندبرغ"التجربة األوروبية، وحول نفس التصور، يعرف 
الدولية أو احمللية باستقاللية عن بعضها، وتعمل على  ترغب الدول يف أن تتجاوز إدارة شؤوا

 .) 1(التوصل لقرارات مشتركة من خالل منظمة أو جهاز جديد

حول املؤشرات التكاملية " كلود إيكي"كما تتضح أيضا صفة التعددية يف حمتوى دراسة 
  :)1(الكمية واملتمثلة يف
Ãصاحلهمقياس مدى والء األفراد للدولة واعتبار ذلك جتسيدا مل.  
Ãقيـاس مـدى دستوريـة سلـوك األفـراد أو مــدى ختطيهـم للدستور  
  .التزمت الدستوري ما يسمى  يأ
Ãمدى غلبة الوالء للدولة يف البريوقراطيات احلكومية.  

                                                
  .299جيمس دوريت، روبرت بالستغراف، املرجع السابق الذكر، ص  ) 1(
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Ã مدى استعداد األفراد لقبول سلطة دولتهم دون استخدام هذه السلطة عنصر
سلطة الدولة تظهر يف مستوى معني ضمن العملية  ما يف أن جتزيئيةيظهر من ذلك و ،اإلكراه
  .التكاملية

أيضا مجلة من املؤشرات، التقارب والتجانس ، والتعامل  "فيليب جاكوب"كما يقترح 
املتبادل، واملعرفة واملصاحل املشتركة، ومدى الروح اجلماعية واإلطار البنيوي وعنصر السيادة، 

متسكا بسيادا الوطنية كلما عطل ذلك التوجه حنو حبيث أنه كلما كانت الدولة أكثر تشبثا و
للجزيئية ذلك من املؤشرات، واليت يتضح من خالهلا ضرورة تبين الدولة إىل غري  .)2(التكامل

  .يف معامالا، واليت تفرضها طبيعة البنيان الدويلالسيادية 
موعة من بأن عملية التكامل مسار مبقتضاه حتاول جم"Ernest B. Haas "لذلك يقرر 

الوحدات السياسية الوطنية حتويل والئها وأهدافها ونشاطها السياسي واالجتماعي إىل مركز أو 
الوطنية وحدة أوسع وأمشل، واليت متتلك مؤسساا أو متهد المتالك شرعية قانونية على الدول 

تضمن اجتاها ونظرية التكامل من خالل أدبياا كمسار نظري ضمن املنظور الليبريايل ت املعنية،
وظيفيا واجتاها وظيفيا جديدا، ومن خالل هذه االجتاهات تتضح طبيعة وجوانب وعوامل تكامل 

  .الوحدات السياسية، وبالتايل إبراز دور ووزن الدولة يف هذه العملية
  
  Functionalism املدرسة الوظيفية David Mitrany "" ينراــفيد ميتيد"يتزعم         

اتمع قيق وبناء التوافق واالنسجام يف السياسة الدولية من خالل حتقيق ما أمساه وهو يسعى إىل حت
أن انتشار املشاكل املشتركة بني اتمعات يتطلب إجابات تعاونية بني  يعتقدالوظيفي ، وهو 

الدول، ألن هذه املشاكل االجتماعية ذات طبيعة غري سياسية، بل ذات طبيعة اقتصادية وبيئية 
خبالف جمتمع وظيفي تقين قائم على الرفاهية، وهو بذلك يتصور ضرورة البحث عن  وعلمية،

  .دوليت-بنيالنظام الدويل القائم على عالقة  
تعترب امتدادا للطرح الوظيفي  Neo-Functionalism الوظيفية اجلديدة  أطروحاتأما  

آرنست "ويتزعم هذه املقاربة ،) 1(حول اتمع الوظيفي التقين غري السياسي" دافيد ميتراين: "لـ
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الذي يتصور أن عملية التكامل واالندماج عملية سياسية دف إىل الوحدة االقتصادية " هاس
واالجتماعية والبيئية والسياسية، فال ميكن حتقيق وحدة اقتصادية دون وعي النخب السياسية 

أم األفراد والقادة، فالبحث  للعملية على أا تدخل ضمن مصاحلها الذاتية، سواء النخب السياسية
الوظيفية اجلديدة من منظور املقاربة  يعين ال الفيدرايلعن حالة من التنظيم عرب القومي أو 

  .) 1(من سيادة الدول الوطنية بل البحث عن سيادة جديدة التقليص
يادية تقوم مبمارسة مصلحتها القومية الس -حسب الوظيفية والوظيفية اجلديدة –فالدولة الوطنية 

  .من خالل آلية متييع وحتويل جزء من سيادا لصاحل السيادة املركزية العليا
فهو من بني املقاربات : Interdependence أما اجتاه االعتماد املتبادل 

ويتزعم هذا االجتاه ، Neo-Liberalism وتندرج ضمن األطر النظرية الليبريالية اجلديدة،   الرئيسية
، ويعترب مسارا حتليليا وإطارا مفهوميا إلعطاء Joseph S Nye " و  ، R Keohane   كل من

  .تفسري أوضح للسياسة الدولية، خاصة اإلقليمية منها
هي نتيجة لتطور شبكة االتصاالت  "ناي  و كيوهن "وظاهرة االعتماد املتبادل حسب 

سع نطاق األمن وتزايد عدد الفاعلني ذوو االستقاللية السياسية، وكذا مشاكل إيكولوجية وتو
وتغري مفهومه من  املفهوم العسكري إىل املفهوم املصلحي النفعي الرباغمايت للدول وهو املفهوم 

، وتعين عمق Sensitivity  احلساسيةالشمويل، وحسبهما، فإن االعتماد املتبادل يتضمن عنصري 
والذي يدل  Vulnirability التأثري والتغري لدولة ما يف دولة أخرى، إضافة إىل عنصر االجنراحية 

  .   ) 2()ب(على دولة) أ(والتأثري لدولةعلى إمكانات وأدوات جماة التغري 
ما يعرف بنظرية " روبرت كيوهن"ضمن مقاربات االجتاه الليبريايل املؤسسايت يقدم

، 1986 "دونكال سنيدال"و، 1983 "ستيفن كراسنر"، وينضم إليه أيضا1984 النسق الوظيفي
فاعال ، فالدول تعترب خيارات ثابتةولكن هلا  فاعل موحد وعقاليناضام تعترب الدولة وجممل افتر
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وأن تغري سلوك الدول خاضع وتابع للتغري يف بنية النظام الدويل، أساسيا يف السياسة الدولية، 
  .) 1(ولكنه اتفاق جزئي 1979 "كينيث والتز"يتفقون من خالهلا وافتراضات النيوواقعية مع 

اليت تتواجد من خالهلا صفة الدولة الوطنية  للتقطيعات أو املطباتطار حتليلنا ويف إ
السيدة وصاحبة السلطان الكامل على مقدراا ضمن املنظور التعددي الليبريايل جند فرضيتني 

بدوره من  استقامها Ernst Otto-Czempeil " آرنست تشمبيل" أساسيتني قدمهما األستاذ
  :تتمثالن يف )Immanuel. Kant )2" إميانويل كانت" فكر 

ويفترض بأن املؤسسات الدولية تتمتع  -املنظور املؤسسايت-الليبريالية املؤسساتية -1
  .اليت تكتنف السلوكات الدولية الاليقينيةخباصية تقليص نسبة 

ويركز على العالقة بني الدولة واتمع وأثرمها على : املنظور الليربايل البنيوي -2
  :هي )3(ة العاملية، ويقوم على ثالثة افتراضات أساسيةالسياس

Ã تمع املدين الوطين وعرب الدويل يشكلون الفاعلني األساسينياألفراد واجلماعات يف ا
  .يف السياسة الدولية
Ã متثل مصاحل بعض وليس بالضرورة كل األمة -الدولةكل املؤسسات السياسية مبا فيها

  .مهاأطراف اتمع الذي خيضع حلك
Ã سلوك الدولة الذي يعترب حمددا ملستويات الرتاع والتعاون الدويل يعكس طبيعة وشكل

  .ونوايا الدولة وخياراا
حسب االفتراضات الثالثة السابقة ثالثة اجتاهات نظرية لتفسري  "مورافسيك"وحيدد

  :الوطين وعرب الدويلالصراعات والتعاون الدويل ضمن حمور العالقة بني 
   .أي الليربالية التجاريةاقتصادي، -سوسيويتضمن اعتمادا متبادال : ه األولاالجتا -
  .التمثيل السيئ للمصاحل الوطنية، أي الليربالية النيابية: االجتاه الثاين -

                                                
، 1، العدد1، الدقراءات عاملية: جملة علم السياسة والعالقات الدولية: يف، "بنيوي-منظور ليبريايل: الفدرالية والسالم" آندري مورافسيك، ) 1(

  .30، ص 2005خريف 
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ويتضمن مدى تطابق أو عدم تطابق القيم الوطنية للدولة وباقي الوحدات وهي :االجتاه الثالث -
  .الليربالية املثالية

اربات املنظور الليبريايل حول تفسري السياسة الدولية تظهر إىل حد التوجه حنو تفكيك إشكال مق  
نظري قائم متمثل باألساس يف أزمة مركزية الدولة يف العالقات الدولية،ومن خالل ما سبق فإن 

  : هي )1(أهم افتراضات هذا املنظور
يف السياسة العاملية، كاملنظمات وحدات مهمة  Non State Actors الفاعلني غري الدول  -1

حقوقية والبيئية فهي تلعب أحيانا أدوارا مستقلة، وهي - الدولية واملنظمات احلكومية عرب الوطنية
  .تسعى حنو حتقيق اتمع املدين العاملي

تتكون  Non-Unitary Actor الدولة ليست فاعال وحدويا حسب املنظور التعددي، فإن  -2
  .صاحل وبريوقراطيات متنافسة تساهم يف بلورة سياستها الوطنيةمن أفراد ومجاعات م

 Rational على عكس االفتراض الواقعي، فإن املنظور التعددي ال يعترب الدولة فاعال عقالنيا  -3

Actor  يف السياسة الدولية، فالقرار السياسي للدولة يغيب فيه عامل العقالنية باعتبار وجود عامل
  .اطية واملصاحل وسوء اإلدراكاملساومة والبريوقر

كما يعتقد بذلك بليارد  -كراتومنه فإن التعدديني ال يعتربون النظام الدويل جمموعة  -4
تتفاعل من  cobweb شبكة عنكبوت الواقعيون، بل يعتربون النظام الدويل والعالقات الدولية 

اجلنسيات، واملؤسسات  خالهلا سلوكات وأفعال الدول والفاعلني غري الدول كالشركات متعددة
املركزية الوطنية واحلركات اإلرهابية مبا يؤكد صفـــة -املالية الدولية، والتنظيمات عرب

  .للدولة الوطنية يف النظام الدويل واجلزئية النسبية
  :إذًا ميكن امجال كل ما يرد ضمن هذا املنظور التعددي يف اآليت

  .لسياسة العاملية عن آراء الواقعينيختتلف حيال ا      آراء الليبرياليني -    
  .ضرورة قيام الدميقراطية       التقدم+ أمهية األفكار     الليبرياليون -
  .ال ينكرون أمهية الدولة يف بنية السياسة العاملية     الليبرياليون -
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           )شركات متعددة اجلنسيات و  منظمات دولية(الفواعل اجلدد        الليبرياليون -
  .فئات ذات أمهية بالغة على الساحة السياسية العاملية

  .جمموعة من املؤسسات البريوقراطية لكل منها مصاحله الذاتية       الدولـــة -
  .ليست فاعال وحيدا     هلذا ال توجد مصلحة وطنية  الدولـــة -
  .ما بني الدول        التركيز على فرص التعاونالعالقات  -
  .نظام معقد من املساومات بني العناصر الفاعلة املتنوعة      العامليـة السياســة -
  .التكنولوجية  والبيئية   واالقتصادية على أمهية املسائل  التركيز -

بل من تفاعالت الطبقات )       ميزان القوى(يف السياسة العاملية       ال ينطلق من النظام  -
    .والقواعد املؤسساتية والقوانني واألعرافاملتعددة وهي متثل النظم الدولية 

ألن الدولة تضطر إىل التفاوض مع باقي      ذات أمهية على صعيد املمارسة  ال تعترب السيادة -
  ).قضايا أكرب من الدولة(الفواعل األخرى 

  .بني الدول     مهم يف السياسة العاملية  Interdependence الترابط -
رباليني يقدمون إجابات خمتلفة جذريا ملا يعتربونه املعضلة البارزة يف العالقات فإن اللي عموما        

أم ميزان القوى  هل هذا بسبب االمربيالية؟الدولية وفحواها  البحث يف أسباب قيام الصراعات 
يتخذ  أي من السياسة العاملية أو النظام العامليوكذا اإلجابة عن  أم األنظمة غري الدميقراطية؟

التجارة أو ، هل عرب األمن اجلماعي، عرب ماذا السالم؟وكيف يتحقق هذا ؟ م له هدفاالسال
  ؟)1(احلكومة العاملية

رغم كل تلك الفروق يف التحليل الليبريايل ورغم تعدد منابع وأصول الفكر الليبريايل 
/ الدولة املفسر للعالقات الدولية واملشخص حلاالت الصراع، فإن الشيء األهم بالنسبة للموضوع

الدولية اجلديدة يف جانبه النظري، يلغي كل تقيد باألصالة املعرفية لكل تلك التحوالت 
، البناءات الليربالية وال يهتم بتلك األوصاف التفصيلية للسياقات التارخيية للمذهب الليبرييل

تراضات غري أنه جيدر بنا هنا االنطالق يف عرض ما خيدم وجهه املوضوع خالصة األفكار واالف
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حبسب التأكيدات األكادميية على تناوع يربالية املختلفة للاالتنويعات املنهجية التفسريية مل 
 Liberal مقترباا التحليلية، وأهم تلك التنويعات ثالثة هي املذهب الدويل الليبريايل 

Internationalism واملثالية ، Idealism  وأخريا املذهب املؤسسي الليبريايل Liberal 

Institutionalism .  
   Liberal Internationalism املذهب الدويل الليبريايل : الفرع الثاين

 Jeremy.Bentham  "تهامنجريميي ب"و" KANT"  "إميانويل كانت "ميثل كل من 
، ومها معارضان هلمجية )2(الصدارة من حيث مناصرة املذهب الدويل الليبريايل حلركة التنوي

، هذا دف حتقيق السالم الدائم  و ) حالة الوحشية اليت ال ختضع ألي قانون(لية العالقات الدو
 "فاعل طرف"بدال من فكرة ) معاهدة سالم دائم(ربط الدول بعضها البعض بنوع من الفيدرالية 

يناقض أفكار الواقعيني وأصحاب النظرية " كانت"، وهو بذلك )3(حكومة عامليةأو " ىدولة عظم"
  ). ظرية النظام العاملين(البنائية 

جرميي "يف إطار السعي إلخضاع الدول لنظام من احلقوق والواجبات القانونية يقر 
أنه بني مصاحل األمم ال يوجد يف أي مكان أي صراع حقيقي، فالدول الفيدرالية مثل  "بينتام

حتويل هويتها األمريكية واالحتاد السويسري متكنت من الكونفيدرالية و(Diet) الدايت األملاين 
  .)3(املستمدة إىل املصاحل املتصارعة إىل فيدرالية أكثر سلمية

على أن مصلحة الفرد منسجمة مع مصلحة الدولة ) الدويل(يؤكد أنصار هذا املذهب 
فكرة انسجام املصاحل الطبيعية يف العالقات الدولية (وهذه احلالة متتد لتشمل االنسجام بني الدول 

  ).ة بدرجة أوىل كعامل إلجناح مشروع السالم الدائمالسياسية واالقتصادي
على أن تقدم احلرية مشروط باحملافظة على السالم " Richard Cobden" إضافة إىل تأكيد 

  .)1(وانتشار التجارة ونشر التعليم

                                                
)2( Tim Dunne,op.cit,pp 180-189. 

 )3(  Ibid.     
)3( Idem. 

  .321، ص السابق الذكر ، نفس املرجعتيموثي دن  ) 1(
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مضمون التوجه املثايل  )أواخر الثالثينات منه ،م20أوائل القرن ظهرت ( Idealism : املثالية -
و حتقيق منع حدوث حروب، كون احلرب العاملية األوىل غريت التفكري الليبريايل حبيث السعي حن

  : اقتنع املثاليون بأنه
، وأن السالم ليس جزءا من قانون طبيعي )1(السالم ليس وضعا قائما بل هو وضع جيب إقامته -

  ."Leonard Woolf "حسب 
" Woodrow Wilson "ن ويلس وودرو"ومن ممثلي هذا املذهب الرئيس األمريكي 

الذي دعا إىل ضرورة إقامة سلطة أو مؤسسة دولية إلدارة العالقات الدولية تقوم بتنظيم حالة 
الفوضى السائدة، تنطوي على إجراءات قانونية دميقراطية صارمة يف حل الرتاعات وقوة دولية متأل 

  .الفراغ السياسي يف حال فشل املفاوضات
،تؤكد فكرة 1918موجهة إىل الكونغرس يف جانفي  )14(شر هلذا طرح نقاطه األربعة ع

ضرورة تشكيل جتمع عام لألمم، ونظام أمن مجاعي يوفر دفاعا مجاعيا يف غالب األحيان وقد 
  .عرف هذا النموذج بعصبة األمم وهو اليوم يدعي هيئة األمم املتحدة

  .ا هو كائناملثاليون يقرون بضرورة البحث فيما جيب أن يكون وليس فقط فيم -
مسامهة الليربالية يف  هذا السياق يف السياسة العاملية فعالة وقوية من حيث إقرار مبدأ تقرير  -

 ∗املصري ومحاية األفراد وحقوق اإلنسان من خالل اإلعالنات واملواثيق املختلفة حول املوضوع
ثروة والقوة يف السياسة إضافة إىل الدعوة إىل إنشاء نظام اقتصادي دويل جديد والتوزيع العادل لل

  .  العاملية
   Liberal Institutionalismاملذهب املؤسسي الليبريايل :  الفرع الثالث

منشأ هذا املذهب داخل املنطلق اليبريايل يأيت هكذا نتيجة للفشل احلقيقي لعصبة األمم 
أن اإلفراط احلقيقي ، مما يعين II 1939 حمور نقاش املثالية يف تاليف احلرب العاملية الثانية ج ع

  .والتسيري للمثالية يف التعلق باإلطار املعياري هو احلائل دون جناحها

                                                
  .322ص نفس املرجع ، ) 1(
 و         ميثاق احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةو 1948االعالن العاملي لعام العامة ضمن محاية احلريات ثاق جند ميمن هذه املواثيق  ∗

 .ميثاق احلقوق املدنية والسياسية
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املذهب املؤسسي الليبريايل يعترب أقل معيارية من املذهب املثايل إذا بعد توافر القناعات 
نقض لدى أنصار املذهب املثايل حول ضرورة استبدال عصبة ألمم يئة األمم املتحدة وإقرار حق ال

وأنه كان من بني أوىل املعوقات يف اختاذ القرارات يف الشأن الدويل،لذلك النقاش الذي ) الفيتو(
كان دائرا بني األوساط املتبنية للمذهب املؤسسي يتمحور حول عدم قدرة الدولة على التكيف مع 

 David)         ) التكاملية(، لذلك نظر أحد أركان املدرسة الوظيفية )1(عملية التحديث

Mitrany) بأنه كان ال بد من التعاون الذي يتخطى احلدود الوطنية حلل املشاكل املشتركة
والذي يعين أن التعاون يف قطاع ما يدفع Ramification ) التفرع(وفكرته تتمحور حول مفهوم 

حنو جعل احلكومات توسع نطاق التعاون عرب قطاعات أخرى، وتطور عملية االخنراط والتشارك 
  .)2(شأنه زيادة تكاليف التخلي واالنسحاب من اموع من

يقر بأن املؤسسات الدولية واإلقليمية كيانات ضرورة للدول (R. HAAS) كما أن 
ذات السيادة كون األخرية يف مرحلة تضاؤل وتناقص يف من حيث القدرة على توفري ضرورات 

ح اجلماعة األوربية للفحم والصلب أكثر من خالل جنا) متراين وهاس(الرفاه وقد جتسدت أفكار 
  .1952املشكلة يف 

 (Robert keohane)  "روربرت كيوهان"أيضا جند ضمن املذهب املؤسسي كل من 
واللذان يقران بأن الوضع املركزي لألطراف الفاعلة  (Joseph Nye)   "جوزيف ناي"و 

نظمات الدولية غري األخرى مثل مجاعات املصاحل والشركات املتخطية للحدود الوطنية وامل
احلكومية كان ال بد أن يؤخذ بعني االعتبار، فالعالقات الدولية اليوم شبكية بصورةكبرية ما بني  

  .األطراف الفاعلة املتنوعة اليت تربط بينها قنوات متعددة التفاعل
 أن ختطي احلدود الوطنية ) التعدديون(يعتقد أنصار املذهب املؤسسي 

transnationalism لترابط و ا Interdependence  ظاهرتان حتميتان ال بد من أن تتأسس
   .يف إطارمها املعامالت يف السياسة العاملية

  

                                                
 .325ص   ، السابق الذكر ، نفس املرجعتيموثي دن )  1(
 .325 ص،نفس املرجع  )  2(
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  . Constituvismأهم مقـــاربات املنــظور التـــكويين: املطلب الثالث
كما هو معلوم لدى املهتمني والدارسني ملادة العالقات الدولية، بأن أزمة التنظري هي أزمة 

يف هذا السياق تولدت ثالث حماورات رئيسية يف نظرية عامة كومسوبوليتانية، صول إىل الو
، واإلشارة إىل هذا املعطى  احملاورة الثالثة بني التفسريية التكوينيةاملوضوع، من هذه احملاورات 

 األكادميي واملوضوعي من باب إيضاح أن املنظورين السابقني الواقعي والليربايل يندرجان ضمن
االجتاه التفسريي يف العالقات الدولية، ولغرض استكمال حلقة االستقصاء النظري واجلديل القائم 
حول مركزية أو ال مركزية الوحدة السياسية يف النظام الدويل، ينبغي األخذ بعني االهتمام عملية 

   ؟فما هي أهم اإلسهاماتتفكيك اإلشكاالت النظرية ألغلب إسهامات االجتاه التكويين، 
عن اجلانب التحليلي للسياسة الدولية، واإلطار املنظورايت للعالقات الدولية، ينبغي  

اإلشارة إىل أن من ثالث حماورات تنظريية رئيسية حماورة أخرية أساسية تشتمل على مجلة مقاربات 
مناهج  يف مواجهة متضمنات وأدوات واالجتاه التفسريي الوصفي العقلي تتضمن خمرجات 

  .الوضعي املعياري-لوجيا االجتاه التكويين ما بعدوابستمو
بني االجتاهني، ومنه نقطة التناظر أو االختالف والتشابه ولسنا بصدد البحث عن 

فاملشهد التحليلي املرغوب هو صور متوقع الدولة الوطنية يف العالقات الدولية من حيث دورها 
  .الوطنية األخرى و غريها- عربوآليات اشتغاهلا ضمن عملية التأثري والتأثر بالصور 

كإطار تنظريي يأيت بديال للعامل االجتماعي الذي يدرس العالقات واملنظور التكويين 
 تذاتانية الدولية يف املستويات االبستيمولوجية واألنطولوجية واملنهجية واملعيارية يف سياق معرفة 

Inter-subjectivity Knowledge بني عامل احلقائق وامليول الذاتيةفصل يال و لعامل احلقائق، فه 
 والتعددية  Relativity للدارس، كما أا تركز على عامل التغري املتواصل، والنسبية 

Pluralism.  

-post وضعية -ابستيمولوجية بعدهو مجلة تصورات تعتمد مرجعية االجتاه التكويين  

positivism  لدراسة العالقات الدولية متاشيا واختيارات منهجية بعد جتريبية لتكوين إطار جديد
والنقدية  Feminism النظرية النسوية : مع تغريات القرن العشرين، ويندرج ضمن هذا االجتاه

 Post-Modernism ومدرسة ما بعد احلداثة  ،Social Critical Theory االجتماعية 
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الوطنية فقط بالتركيز ، وميكن اإلشارة إىل إشكالية الدولة Constructivismوالنظرية البنائية 
على مقاربات كل من النظرية البنائية والنظرية النقدية االجتماعية على اعتبار أن إشكالية الدولة 

  .  الوطنية تتقاطع أكثر وطبيعة اإلطار التحليلي لكال النظريتني، خاصة يف املستوى األنطولوجي
    TheoryConstructivismأطروحات النظرية البنائية : الفرع األول

برزت النظرية البنائية كنظرية قائمة بذاا يف العالقات الدولية مع اية احلرب الباردة، 
 ، وفريديك كراتوشويل peter Katzenstein -بيتر كاتزنشتاين-ومن أبرز دعاا

Freidrick Kratochwil نيكوالس أوناف"و " Nicholas oneuf الكسندر واندت"و " 
Alexander Wendt)1(.  

جديد يف العالقات الدولية، تلك املعنونة  كربدامياملتضمنة للبنائية " نيكوالس أوناف"ومن كتابات
 World of Our Making: Rules and Rule In Social Theory And : بـ

Ir،1989. إىل مقال إضافة Alexander Wendt  والذي حيمل عنوان 1992خالل:  
- Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power 

Politics)2(. 

 Constructivist  -احلداثيني-البنائيني الوضعينيضمن املنظور البنائي جند 
Modernists أمثال النيوكالسيكوالبنائيني  "واندت"أمثال،N. Oneuf و Kratochwill  F. و 

Peter Katzenstein  منهم احلداثينيبعد  ائينيالبن، أما االبستيمولوجية الوضعيةأصحاب: 
David. C و J. Der Darian  وRB. J Walker  وهم أصحاب االبستيمولوجية بعد

  .)3(الوضعية
فالنظرية البنائية جاءت كرد فعل على االجتاه السائد املتمثل يف املنظورين الواقعي 

ثالية، ومعظم مقارباا والليربايل، حيث يتحدث رواد هذه النظرية عن املعايري واهلوية والعوامل امل
تركز على تأثري األفكار، وبدال من النظر إىل عنصر الدولة كمعطى مسبق واالفتراض أا تعمل من 

                                                
  .445نفس املرجع، ص  ) 1(
  .40ار، املرجع السابق الذكر، ص عمار حج ) 2(
  .40نفس املرجع، ص  ) 3(
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لكن . )1(تارخيية- عرب عمليات اجتماعيةأجل بقائها، يرى البنائيون أن املصلحة واهلوية تتفاعل 
نظور البنائي ينطلق باألساس من فإن امل ،"ألكسندر واندت"بالنظر إىل إسهامات أيب النظرية 

  :)2(االفتراضات التالية
  .أن الدول هي الوحدات األساسية للتحليل -

 .البىن األساسية للنظام القائم على الدول Inter-Subjectivity تذاتانية  -

ضمن النظام الدويل،  تتشكل هويات ومصاحل الدول يف إطار نسق مترابط بفعل البىن االجتماعية - 
بذلك تتفق مع الواقعيني الوضعيني فيما خيص فكرة الطبيعة الفوضوية للنظام الدويل وهي 

  .والعالقات الدولية
وانعدام الثقة بني الفاعلني، اعتراف املقاربة البنائية بالقدرات الدفاعية للدول، اضافة إىل 

ربة البنائية مبوضوعية وكذا اإلقرار بالطابع العقالين لسلوكات الدول، وهذا يؤكد بدوره إقرار املقا
إشكالية مركزية الدولة كفاعل عقالين أساسي، لكن يف صورة العالقات االجتماعية الدولية أو ما 

  .، أي اعتبار الدولة مبثابة ظاهرة اجتماعية تتكون بفعل الضرورة التارخييةبالتذاتانيةأصطلح عليه 
أطروحات املقاربة البنائية،  بغية فهم متوقع إشكالية الدولة يف العالقات الدولية ضمن

ينبغي اإلشارة إىل أن طبيعة املشروع البنائي يف األصل يعاجل إشكالية عالقة الفاعل 
(Actor/Structure Problem) )3( ، فالدولة هي نتاج النظام الدويل الذي هو عبارة عن بنية

الشرطية والتالزمية  مشروطة بالدولة كفاعل تشكيل وترتيب هذه البنية، وهذا ما يثبت العالقة
مركزية أو ال مركزية أداء الدولة يف للفاعل بالبنية يف العالقات الدولية، وال ميكن بالتايل إثبات 

  .العالقات الدولية
يف حتليله للعالقات الدولية إىل كون الضوابط التقليدية فضي تاملقاربة البنائية  عموما فإن

و سيادة الدولة الوطنية وحدود فعاليتها، وبروز قضايا قد حتللت مبجرد حتلل احلدود، واملقصود ه
مثل اهلوية والثقافة واتمع واألمن -مرحلة ما بعد احلرب الباردة-يف املرحلة ذااجديدة 

                                                
  .11ص  الذكر، ستيفن وولت، املرجع السابق ) 1(
انعكاسات حتوالت النظام الدويل ملا بعد احلرب الباردة على االجتاهات الكربى يف العالقات الدولية، رسالة  عبد الناصر الدين جنديل ، ) 2(

  .445ص  ،2005العلوم السياسية واالعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، كلية: دكتوراه، جامعة اجلزائر
  .447، ص  نفس املرجع ) 3(
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مما يطرح إشكالية كيفية إدراك اموعات املختلفة هلوياا ومصاحلها، والكيفية اليت تنشأ املشترك، 
 "واندت"، وتأكيدا على ضرورة أداء الدولة وفاعليتها، فإن )1(لى أساسهاا وتتفاعل فيما بينها ع

  .يقدم تفسريا للفوضى على أا من صنع الدول
هناك تيار آخر ضمن نفس املنظور البنائي يتناول موضوع مستقبل الدولة وهو يعترب 

ت إىل حالة من االتصاالت والعالقات عرب الوطنية وتقاسم القيم املدنية من العوامل اليت أفض
  .تقويض دعائم الوالءات الوطنية التقليدية، وإجياد أشكال جديدة من اجلمعيات السياسية

حبيث يتصورون بأن القانون الضوابط، هذا إضافة إىل تركيز بعض رواد البنائية على دور 
تطاعت تصوير مثلما اسإىل تغيري املفاهيم التقليدية للسيادة، الدويل وغريه من املبادئ اآلمرة أدت 

األغراض املشروعة اليت متارس الدول سلطاا استنادا إليها، ومن بني تصورات البنائيني أيضا ضمن 
حول موضوع  "صامويل هانتينغتون"أطلقهااإلشكالية املطروحة جند التحذيرات اجلريئة اليت 

ت اآلن حتل حمل حبيث يستند طرحه إىل أن االنتماءات الثقافية الواسعة أصبح "صدام احلضارات"
  .  الوالءات القومية

كون املنظور البنائي يتناول اإلشكالية من حيث طابعها البنائي والتركيز على عامل اهلوية 
فإن النظرية والثقافة، وهم بذلك يقرون بفوضوية النظام الدويل وعقالنية سلوكات الدول فيه، 

ها عامل البىن االجتماعية، فكيف النقدية االجتماعية تعاجل اإلشكال من زوايا أخرى أبرز
  يتضح ذلك من خالهلا؟

  أطروحات النظرية النقدية االجتماعية: الفرع الثاين
بدأت معامل النظرية النقدية االجتماعية كمقاربة جديدة لدراسة العالقات الدولية منذ 

 On The Thinking About The Futur Of The ": كوكس"، عندما كتب 1976

World Order،  ،والذي يصف بذلك غياب عامل النقد يف إسهامات االجتاه التفسريي الوصفي
مما يدل على مشروع تفكيك النموذج العقالين الغريب يف صورته األداتية النفعية من جهة ويف 

  .صورته الوضعية العلمية من جهة ثانية

                                                
  .12صستيفن وولت، املرجع السابق الذكر،  ) 1(
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أعترب أول Power and World Order مرجع،" كوكس"أصدر  1987خالل عام 
 David Law،Craig هلذه املقاربة اليت تعددت إسهاماا بانضمام كل من  مرجع

Murphy،Stephen Gill ،kees Van Der pils Geovani Arrughi )1(.  
يف املستوى األونطولوجي يتصور النقديون فرضية أساسية بصدد االقتراب للنظام الدويل، 

-Problem لية أو نظرية حل املشكلة مفادها أن النظريات التقليدية يف حقل العالقات الدو

Solving-Theory  روبرت كوكس"حسب تعبري " R. COX ،  خاصة منها املدرسة الواقعية
اجلديدة واليبريالية اجلديدة كوا ليست نظريات غري متخصصة أو غري فعالة، لكنها تقلص 

، ...رخيية، وسائل اإلنتاجتا-أونطولوجيتها يف التحليل يف الزمان أي جتاهل التفاعالت االجتماعية
  .)2(أو أساسي/الدولة فاعل وحيد ووأيضا املكان باعتبارها 

الصدد، يقدم النقديون حجة واقعية على درجة معتربة من القوة واإلقناع تتمثل يف وذا 
، وهو احلدث الذي عجزت عن التنبؤ به جل )املعسكر الشرقي(عامل ايار االحتاد السوفيايت

دراسة العالقات قد جتاهلت Neo-Neo قليدية السابقة، ذلك كون أونطولوجية النظريات الت
كانت غري قادرة على أن تضع يف احلسبان التغريات  من جهة، ومن جهة أخرى دولتية -داخل

اليت سبقت املعسكر الشرقي، وكذا عدم تنبؤها بالظهور املذهل ألشكال جديدة من االجتماعية 
يف العالقات الدولية أمام فاعلني جاهزين ليكونوا قنابل بشرية  Non States املقاومة غري الدولية 

)3(.  
إذن وحسب النقديني، فإنه ال ميكن معرفة الواقع االجتماعي والدويل ما مل نأخذ يف 
احلسبان دراسة السلوكات اليومية، والصراعات اليت تقودها القوى االجتماعية داخل النظام 

  .هذا النظام كمركب اجتماعي سياسي واحدأخذ  االجتماعي، ومن جهة أخرى

                                                
(1 ) Frederick،Guillaume Duffour، "Apercu Du Contributions Des Neo Gramsciens Et Des 
Theories Critiques Au Tournant Reflexif Des Theories De La Securite", In : 
www،conflits،org/document 1531،html. 
(2 ) Ibid. 
(3 ) ) Idem. 
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أي أ ن مسارات البناء والتغيري ال معني جيب أن يؤثر على ااالت األخرى مما يدل 
  .)1(على رفض النقديني تقسيم ااالت أو التحديد املسبق للمتغريات ضمنها

 ال هو األخذيتصوران بأن ما يفسر احلقل السياسي فع Cox R .و S. Gill ، كما أن 
الوقائع االجتماعية واملعايري السياسية والواقعية والفوضى هي نتيجة لعملية بعني االعتبار أن 

هي مسار الصراع بني القوى االجتماعية املهيمنة على النظام تارخيية يف إطار ديناميكية أساسية 
االجتماعية يف فترات  الدويل العاملي والقوى األخرى، وبالتايل هي نتيجة للصراعات بني القوى

  )2(.سابقة
من خالل كل هاته املواقف االنعكاسية للنقديني جتاه هيكل النظام الدويل  تظهر املواجهة 

الدولة فاعل وحيد وعقالين احلقيقية بني االجتاه النقدي واالجتاه الواقعي من حيث كون 
  .ووحدوي

خاصة ومنسجمة وفق  ببنية جتميعأن كل نظام عاملي يتميز R .cox   كما يتصور 
وبواسطتها فإن الفوائض تتحول من احمليط تنظيم هرمي لنماذج العالقات االجتماعية لإلنتاج، 

ختدم  Bloc   Historical Ideologicalكتلة تارخيية إيديولوجية "كوكس"إىل املركز ويسميها 
   .  )3(قوى اجتماعية معينة على حساب أخرى
حتول القوة، جناح الكتل مناذج زيادة القوة، النقديون وتأسيسا على ذلك درس 

ويف السياق التارخيي دوما، يطرح . التارخيية، حبيث القوى االجتماعية هي احملرك أو األساس للنظام
  :ثالثة مكونات رئيسية" كوكس"
  .واملتمثلة يف شروط اإلنتاج، سياق اإلنتاج، التبادل الدويل: الشروط املادية -
تذاتانية مثل فكرة التنظيم بواسطة دول هلا رقابة على احلدود، وأفكار أفكار :األفكـــار -

  .اجتماعية هي حصيلة رؤى صراعية حول طبيعة وشرعية عالقات السلطة

                                                
(1) Héléne Viau،La Théorie critique et le Concept de Sécurité en Relations Internationales،IN: 
http.Er.upama/Nobe/ cepes/notes8،HTM  . 
(2 ) Frédirick،Guillaume Duffour،op.cit .  
(3)Ibid .  
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  .اليت حتفظ استقرار النظام التارخيي وتعكس القوة االجتماعية: املؤسســات -
من  Emancipation  اقاالنعتقدية االجتماعية تدعو إىل ما يسمى نكما أن النظرية ال

خالل عملية التغيري االجتماعي حنو الزيادة يف مدى قدرة عدد أكرب من األفراد ليس  فقط يف 
  .االستماع وإمنا املشاركة دميقراطيا يف مسار صنع القرار السياسي

فإن هذا يترجم يف صورة إقامة عالقات اجتماعية انطالقا من وعلى املستوى الدويل، 
تطمح إىل تقليص اإلقصاء وعالقات جمموعات فوق وطنية اجلماعية بواسطة إقامة مفهوم اهلوية 

 .اهليمنة

  
يقترح بناء مجاعة إنسانية، ألن النظام القائم على " لينكاليتر"يف هذا الصدد جند 

 وهو ما ذهب إليهال ميثل وال يستجيب ملصاحل اتمعات،الوحدات ذات السيادة أصبح 
فيدعو إىل أكثر من ذلك إىل " دايفيد هيلد"تمع ما بعد السيادة، أما بدعوته إقامة جم-هوفمان

النموذج التعددي الدميقراطي الذي يستدعي استبدال األمم املتحدة جبهاز برملاين عاملي قائم 
  .مبسؤولياته

الدولة ذات السيادة  بعدم وحدوية ومركزيةكما أن من بني الدالئل املثبتة للطرح القائل 
الدولية، تصورات النقديني حول مفهوم األمن، األمن النقدي الذي يعين التعامل مع  يف العالقات

  .انعتاق األفرادأي من التهديدات اجلديدة من الفقر واحلرب ونقص التعليم أي 
املصلحة  بعامل املرتبط أساسامفهوم األمن التقليدي  فإنKen Booth  "كان بوث" حسب   

مبا وجه األفراد عن الصراع الطبقات االجتماعية  طة، وآذىخدم كثريا جانب السلالوطنية 
  .االجتماعي إىل محاية السلطة

   Structuralism نظرية النظام العاملي/ ييوالبن مقاربات املنظور: املطلب الرابع
النظام العاملي يف إطار اقتصاد رأمسايل عاملي،متتد إىل الفكر املاركسي حبيث نظرية تندرج 
  :)1(ذلك بأن ياسة العاملية متوقفة على البحث يف سياق بنية الرأمسالية العامليةعملية فهم الس

                                                
)1( Stephen Hobden. Richard Wyn Jones,Marxist Theories Of International Relations,In : 

John Baylis & Steve Smith, Op,Cit. P P 226-227. 
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  .العوامل الفاعلة يف االقتصاد العاملي        هي الطبقات االجتماعية وليس الدول -
  .صلحة الطبقيةمتثل ال)      املنظمات الدولية +الشركات املتعددة اجلنسيات(الفواعل األخرى  -
  .العاملي      يضيق من حركة الدولاالقتصاد  -
) شبه هامشية(مسة االقتصاد الدويل     تقسيم العامل إىل      مناطق مركزية وشبه طرفية  -

  ).طرفية(وهامشية 
  .ينبغي سيطرة وهيمنة قوة الرأمسالية الدولية وليست قوة الدول -
  .االقتصادي الذايت أهم خصائص السياسة العاملية هي درجة متتع أي دولة باالستقالل -

  .الدول مجيعها ملزم      بالتقيد بأحكام االقتصاد الرأمسايل العاملي -
تأيت نظرية النظام العاملي دف الكشف عن األشياء واحلقائق غري الظاهرة يف السياسة 
العاملية، أي بعبارة أدق تبحث كنه حمددات السياسة العاملية أال وهي طبيعة البنية، فاألحداث 

املعامالت اليت تظهر بصورة عادية وأكثر ألفة كاحلروب واالغاثات واملساعدات واملعاهدات و
معني حيدد معاملها ومسارها، هي بنية نظام عاملي مت ترتيبه وفق ) قالب(كلها جتري يف إطار بنية 

  . منطق الرأمسالية العاملية
حول الثروة  "ماركس"ر كما أن نظرية النظام العاملي هلا امتداد فكري قوي حنو أفكا

  .املتمركزة يف يد القلة وغناها الفاحش على حساب الطبقة الكادحة اليت متثل الكثرة يف العامل
، أعلى مراحل االمربيالية: صاحب املؤلف املعنون بـ" لينني:"من أنصار هذه النظرية جند

نواة : من االقتصاد العاملي، وهو يرى أن الرأمسالية أحدثت بنية من مستويني ض1917:الرأمسالية عام
مركزية مهمة تستغل من هم على األطراف من اموعات األقل تطورا، وبالتايل فاالنقسام البنيوي 
بني النواة املركزية واألطراف هو من حيدد طبيعة العالقة الربجوازية والربوليتاريا يف كل بلد على 

  .)1(حدة
تعلقت " Immanuel Wallerstein" " : انويلوولرشتاين امي"من أهم أفكار وحتليالت      
الطابع االقتصادي البحت ألكثر وأهم التطورات احلاصلة يف السياسة العاملية يف مرحلة  بكون

                                                                                                                                                   
  

)1(  Ibid,p 231. 
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السبعينات من القرن العشرين، كالركود االقتصادي واألزمات النفطية العاملية، مثل بدوره دافعا 
ل تلك اإلسهامات النظرية املتصلة أساسا بفكر قويا لدى الباحثني واملهتمني بإعادة إحياء ك

، وبعدها أصبح يتوافر نوع من القناعة بكون )العالقات االقتصادية العاملية(االقتصادي، " ماركس"
  .فهم السياسة العاملية ال يتم دون الربط بني االقتصادي وكل ما هو سياسي

، وجعل "السياسة الدنيا"طار من من  أبرز املفكرين يف هذا اإل" وولرشتاين اميانويل"يعترب
من النظام العاملي حمورا رئيسا يف فكره، حبيث ميثل النظام العاملي وحدة التحليل املناسبة لدراسة 

  :)2(أن ألي نظام صفتني حتددانه "وولرشتيان"كما يعتقد .)1(السلوك االجتماعي
بينها مبا يؤكد ضرورة فهم كل  ترابط العناصر املكونة له و وجود عالقة ديناميكية نشطة: األوىل 

عنصر ملوقعه ضمن الكل  ومثال ذلك حماوالت التمييز العنصري ، والتفريق يف اجلانب االقتصادي 
  ).عدم التجزيئ(والسياسي واالجتماعي والثقايف كلها مضللة 

تقريبا، أي أن عزل النظام عن املؤثرات  ذاتية االحتواءاحلياة داخل نظام ما : الثانية
رجية يعطي نتائج تفاعالت متطابق متاما، أي ضرورة التركيز على التفاعالت الديناميكية اخلا

  .الداخلية دون البحث عن العوامل اخلارجية اليت ليست من جنس النظام
: بأن النظام العاملي قد شهد منطني أساسني مها "اينتوولرش"كما يعتقد  -

، والفرق بينهما يتعلق بآلية اختاذ القرارات من حيث ةاالمرباطوريات العاملية واالقتصاديات العاملي
توزيع املواردوذلك بني األطراف ونواة املركز، فالنمط األول أقدر من الثاين على فعل ذلك 

؟ غري أن يف النمط الثاين ال يتم ذلك، كون السبب هو من يأخذ ماذا: واإلجابة على السؤال
هو اآللية املمكنة لذلك يف ) السوق(غري أن الوسيط  غياب السلطة اآلمرة نظرا لتعدد املراكز،

  .)1( االقتصاد العاملي
أن النظام العاملي نشأ يف أوروبا مطلع القرن السادس عشر وبدأ " وولرشتاين"يعتقد  

يتوسع إىل احلد الذي وصل إليه اليوم، وهذا التوسع جاء بدافع التراكم املستدمي لرأس املال، فهو 
نظام إنتاج للبيع يف أحد األسواق دف : تعين" وولرشتاين"، والرأمسالية حسب نظام رأمسايل عايل

                                                
  

)2( Idem. 
)1(  Ibid , p229. 
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، و املؤسسات تقوم وتتوالد )1(الربح، واعتماد هذا الربح على أساس ملكية فردية أو مجاعية
الواسعة وهي عملية متس ليس فقط الشركات ) التبادل(باستمرار من خالل هذه العالقة 

متتد إىل باقي املؤسسات القائمة، كالوحدة األسرية واموعات العرقية  والصناعات احملدودة بل
والدول، كما أن املؤسسات االجتماعية كلها يف حركة دائمة من التكيف والتغري ضمن إطار نظام 

  .عاملي ذو حركة دائمة نشطة
 أن االقتصاد العاملي الرأمسايل ال ميكن أن يعمل ويتحرك من دون وجود نظام ما بني

، و إن نظام ما بني الدول ال ميكنه االستمرار بالشكل الراهن من دون وجود النظام )2(الدول
  :العاملي الرأمسايل، مما يدل على أما أكثر تشابك يف مجيع أجزائهما، وهذا لسببني

هو أن الدول توفر للرأمسالني البيئة املناسبة واملستقرة نسبيا، من خالل كوا أقدر على : األول
  .حفظ وضمان حقوق امللكية وترسيخها من خالل التسهيالت االنتمائية وغريها

العاملي اليت قد حتصل داخل االقتصاد الرأمسايل  قدرة الدول على تقليص درجة التناقضات:ثانيا
  .وذلك من خالل إصدارها للتشريعات وختصيص االعتمادات لإلنفاق العام

لعاملي اإلقرار بعدم اعتبار الدول مجيعها متماثلة من من األفكار الرئيسية لنظرية النظام ا 
حيث وظائفها وهم بذلك خيالفون التفكري الواقعي من حيث جتانس وظائف الدول الساعية إىل 
امتالك القوة إال من حيث تفاوت القدرات النسبية يف بينها، إضافة إىل تعدد وتنوع واختالف 

وقعها ضمن تقسيمات النظام العاملي احلديث، وظائف الدول جوهريا وذلك كل منها حبسب مت
و Core States ) النواة(املركز دول  )1(:وبذلك هم حيددون ثالث مناطق اقتصادية رئيسية هي

  .Peripheral States و دول األطراف States   Semi- Peripheralدول شبه الطرف
تقوم بدور قيادي  فإا" وولرشتاين"، حسب Core States فيما يتعلق بدول املركز 

ضمن النظام العاملي احلديث، وذلك من خالل التحكم يف التبادالت وتوجيهها عامليا مبا خيدم 
ودول املركز تضطلع متان حيويتان يف احلفاظ على .اهليمنة الكربى للدول الكربى، دون املركز

  .بنية النظام العاملي احلديث

                                                
 

 )2(  Idem. 
 )1( Ibid ,pp232-233. 
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  . نظام ما بني الدول هليمنة ضمنإىل ا أا تقوم بدور قيادي نزاع: ألوىلا
دول املركز يف الغالب األعم دول عسكرية أو قوى عسكرية مسيطرة بشكل متفاوت وهي :الثانية

، وذلك )1(تسعى يف إطار دورها إىل تقومي باقي الدول وتأديبها ألا ترفض االنصياع لقواعد اللعبة
  .بفضل قوا العسكرية واالقتصادية املتفوقة

قد ... تصاعد وتراجع القوى املهيمنة الدوريتني:" ...ذلك بقوله عن" ولرشتاينو"ويعرب 
الضروري للسماح لعملية التراكم الرأمسايل بأن متضي ... وفر لنا الدرجة املهمة للغاية من التوازن

  .  )2( ...)قدما دوا عرقلة جادة
عامل  الطرف -شبه وجودها يف منطقة،  Semi Peripheral State أما دول شبه الطرف  

أكثر متاسكا من دول  بىن إداريةمتتلك فهي استقرار مهم ضمن إطار النظام العاملي احلديث، 
  .املركز ،وكفاءة هذه الدول متنحها القدرة على تطوير وتطبيق استراتيجيات التنمية القومية

من منطقة شبه دول شبه الطرف هذه تسعى إىل حتويل مواقع دوهلا داخل االقتصاد العاملي إن 
 - تهانظمألطبيعة االستبدادية ،كما أن الالطرف إىل املركز، غري أن بعضها فقط من ينجح يف ذلك

من خالل السيطرة ) االجتماعي(لضمان االستقرا ر الداخلي  عامل أساسي -حسب هذا املنطلق 
النظام العاملي  على القوى العاملة وكذا تطوير أنظمة رفاه اجتماعي، وكذا االستقرار على مستوى
.                              ككل كون هذه الدول تتحكم جيدا يف وضعها الداخلي الذي يوصف عادة باملستقر

، )نظرية النظام العاملي(حسب أنصار الفكر العاملي .Peripheral States أما دول األطراف     
داخل دول العامل النامية، وهي  ∗ربادورطبقة الكمتعترب املوطن أو املكان اخلصب الذي تنمو فيه 

أحد مصادر االستقرار ضمن النظام العاملي وهي تتصرف مبا خيدم مصاحل دول املركز داخل 
جمتمعاا، ال تشجع من خالل سياساا العمل على حتسني املستوى املعيشي للمواطنني، بل 

املتعددة اجلنسيات وهي بذلك  بالعكس متثل عميال حقيقيا لدول املركز وباقي الشركات الكربى
  .)1(ضامن حقيقي ملصاحل دول املركز

                                                
  

)2( Idem. 
  .هي الطبقة الواقعة ضمن دول األطراف ،واملشجعة بدورها حلركة االستثمارات األجنبية على حساب االستثمارات احملليةالكمربادور طبقة  ∗

)1( Stephen,Op.Cit. 
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لذلك فإن دول األطراف العميلة واليت تسمى النخبة السياسية احلاكمة فيها بطبقة 
  .مصدر استقرار وأداة تاليف التوترات اليت قد حتدث داخل النظام العاملي الكمربادور
ي يواجه أزمة كبرية حبيث أنه يرى بأن من يقر بأن النظام العامل" وولرشتاين"غري أن  -

املهام الكربى اليت تواجهه وباقي املفكرين مستقبال هي رسم معامل بدائل مرغوبة للنظام العاملي 
  .)2()النظام احلايل(السائد، مع احتمال كون النظام املقبل أقل قبوال من سابقه 

الثالث، فإن الدولة الوطنية إذا ومن خالل ما مت التطرق إليه ضمن مباحث هذا الفصل 
كعنصر أو كوحدة حتليلية وفاعل يف العالقات الدولية منذ حلظة النشأة والتشكل حىت املرحلة 

أو /متثل أحد العناصر املادية واملعاصرة من تاريخ العالقات الدولية، ومساراا املعقدة واملتشبعة، 
ب من العالقات واخلروقات والتشابك القيمي اليت تؤدي عالقة التأثري يف مشهد متراكغري املادية 

  .والسياسي، وخمتلف االمتدادات االقتصادية والتأثري االجتماعي وغريه
تغذي ولذلك، فإن اإلطار املفهومي واملداخل النظرية اليت مت إعماهلا منهجيا وفكريا 

  :قد يتاح حصره يف مجلة نقاط كما يليمنحى استنتاجيا 
Ãليس  يأخذ منط الدولة املعاصرة أو الدولة الوطنية احلديثة،الذي اسي أن مشروع التنظيم السي

وليد املرحلة األخرية، مرحلة القرون الوسطى واملراحل املوالية فيما بعد، بقدر ما هو وليد الفكر 
أب الفكر  هو، فالفكر اليوناين كمرجعية حقيقية أفالطون وأرسطواليوناين األول، يف كتابات 

  .صرالسياسي املعا
Ã من خالل املداخل املرجعية ومسار األصالة  لعنصر الدولة الوطنية أن املفهوم االصطالحي

املعرفية للمصطلح، حيتمل عدة معاين وتوجهات إيديولوجية وفكرية ختتلف من النمط الغريب 
  .املؤسس إىل أطر اجلدل املفهومي يف العامل الثالث، وخاصة يف املنحى الستاتيكي االقتصادي

ذا التقطيع املفهومي يتأسس يف فكر ومرتكزات النظريات الغربية، وهو يتبلور يف أربعة وه
مسارات تتضمن عنصر القهر والقوة أو أطروحات مدرسة التعددية اليت تعتمد يف حتديد املفهوم 

  .على القوى االجتماعية أساسا

                                                
)2(   Ibid. 
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لعقالنية، مث جند و كذا مدرسة التحديث اليت تعتمد يف حتديد مفهوم الدولة على عامل ا
املسار األخري الذي يتمثل يف أفكار املدرسة املاركسية، اليت تتصور الدولة أداة يف يد الطبقة املالكة 

  .لوسائل اإلنتاج
Ã تتضمن جمموعة من اخلصائص الرئيسية يف  شكلها القومي احلديث يف أن الدولة الوطنية

صر التجمع البشري وعامل السلطة السياسية استقرار الكيان التنظيمي هلا، وتتمثل يف كل من عن
كما أن حتليل إشكالية -.وعنصر اإلقليم وعنصر السيادة إضافة إىل خاصية التجانس القومي

بني الدولة الوطنية والتحوالت العميقة الراهنة يف العالقات الدولية واليت أضحت  العالقة اجلديدة
السياسية يستدعي مسافة خاصة تتضمن متغريا تأخذ بعدي التفكيك واإلدماج لألنظمة واألجهزة 

وسيطا مهما يتمثل يف البنية اجلوستراتيجية للعالقات الدولية واتمع الدويل، وذلك مع اعتبار أنه 
كتلة واحدة تطوي مجلة تناقضات، وأن العالقات الدولية احلديثة ملرحلة ما بعد احلرب البادرة 

اإلقليم ( ومستوى متوسط) القطب الدويل(ىمستوى أعل:تتخذ ثالثة مستويات رئيسية
  ).القطب اإلقليمي(ومستوى أدىن)القطب
Ãهيرئيسية عاملية  ثالثة جماالت تتحدد "جيمس روزنو"حبسب كما أنه و:  
وهو يقسم العامل هيكليا إىل عامل مركزية الكلي، واالالكلي  - اجلزئي واالاجلزئي   اال -

ز، وهو بذلك يبدي ويوضح مجلة من الفروقات فيما لو كانت الدولة الدولة، وعامل متعدد املراك
  .مركز العالقات الدولية أم ال

Ã مهم جدا يف العملية التحليلية التشخيصية لواقع العالقة  اجليوستراتيجيةالبنية أن عنصر كما
غري التابع الذي يكون وسيطا بني املت املشهد العالئقيحمل الدراسة، فهو حيدد لنا طبيعة ومستوى 

  .واملتغري املستقل
Ã اية ، وخصوصا ن راهن العالقات الدوليةأاية احلرب الباردة وسقوط جدار برلني و بعد

حرب اخلليج الثانية، أصبحت تركيبة اتمع الدويل خمتلفة عما كانت عليه، فقد برزت مجلة من 
 تنعكس على كيان الدول الوطنية التحوالت العميقة املهمة واملؤثرة واملتفاوتة التعقيد، واليت

وخصوصياا ومقدراا القومية، يف املستوى السياسي واالقتصادي وحجم تصرفها داخليا 
وخارجيا، ومن أبرز هذه التحوالت ظاهرة العوملة االقتصادية والسياسية واإلعالمية، والتدخل 
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ب وتعدد الفواعل وانتشار األجنيب يف الشؤون الداخلية للدول، واهليمنة، وكذا عامل اإلرها
الشركات العابرة للحدود، إضافة إىل عديد األزمات األخرى من الفقر والصراعات اإلقليمية 

  .واملشاكل اإليكولوجية أو البيئية
Ãفقد تناول اإلشكال التفسريي والتكويين البنائي يف حقل العالقات الدولية  أما البعد التنظريي

هل الدول هي من ا تدور حول من يكون حمرك هذه العالقات، هلاته العالقات وهي يف أغلبه
؟ وتبعا لذلك فقد دينامي وفعال؟ أم ليست وحدها الدول قادرة على تبين مشروع هكذا يفعل

تعددت األوجه التنظريية اليت تناولت تفسري العالقات الدولية ووصفها واالقتراب  الوظيفي 
ت الدولية ية اليت تناولت إشكال مركزية الدولة يف العالقاوالبنيوي، وجند من الصور الرئيسية النظر

وذلك يف مجلة من احملاورات  ، مها املنظور التفسريي واملنظور التكويينمن عدمه منظورين  رئيسيني
  . والنقاشات
Ã فإنه يضم املدرسة الواقعية اجلديدة ومها يقران بفاعلية وعقالنية  بالنسبة لالجتاه التفسريي

لدولة الوطنية ضمن فوضى العالقات الدولية، مث املدرسة الليربالية والنيوليبريالية ما ووحدوية ا
يسمى باالجتاه التعددي، وهو ال يعترب الدولة الوطنية فاعال وحيدا ووحدويا أو مركزيا يف 
العالقات الدولية بل هي جمرد فاعل من بني جمموع الفواعل األخرى وضمن صورة تعددية 

واعل ضمن عملية اعتماد متبادل وظيفي ومعقد للغاية،كما تنخرط ضمن هذا اإلجتاه األطراف والف
نظرية النظام العاملي لوولرشتاين ذات اجلذور املاركسية واليت ال تتصور بدورها أية افهامات نظرية 

  .  أو امربيقية خارج اطار الوظائف واألدوار غري املتجانسة ضمن تفاعالت النظام الرأمسايل العاملي
Ã الذي من أهم نظرياته النظرية البنائية والنقدية االجتماعية واليت أدخلت  أما االجتاه التكويين

منطا أيبيستيمولوجيا جديدا وتصوريا ملا جيب أن تكون عليه البنية العامة للعالقات الدولية اضافة 
اعل، فاعلية العناصر وهذا من خالل أنطولوجيا تعدد الفو شطاينلرولوإىل نظرية النظام العاملي 

وفكرة احلكومة العاملية أو ما  الكومسوبوليتانيةاالجتماعية يف اتمع، وهي بذلك دعوة إىل الصيغة 
وبالتايل تغييب الصفة التنظيمية من العالقة الكلية يف املنحى .يسمى باتمع املدين العاملي

   . إجيايب وفعلي التحليلي، وتوظيف صورة الفعاليات والبىن االجتماعية بشكل
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من ، ومتصل تصور منهجي موالٍ كل هذه االعتبارات سوف جترنا على األقل حنو لذلك
مستوى التنظيم  يف الذي جرى وجيري على الدولة الوطنية، التأثري والتأثرأجل فهم حجم 
على ترشيد وعقالنية التوجهات، ومدى االنعكاس احلقيقي للتحوالت  القدراتالسياسي ومدى 

والسياسي و األمين االستراتيجي  يقة والراهنة على سيادة الدولة يف املستوى االقتصاديالعم
أجل فهم العالقة الرابطة بني متغريي العملية البحثية، وهذا ما والتكنولوجي اإلعالمي من 

  .سنتطرق إليه من خالل مباحث الفصل املوايل
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  .∗الوطنية الدولـــة/العوملة االقتصادية: حمددات املشهد األول: ث األولاملبح

  .مدخــل جـــديل حتليـــلي

يف موضوع تداعيات حتوالت املرحلة اليت تلت ايار املنظومة مبدئية باإلمكان من زاوية 
وتأثري هذه  ما بعد احلرب الباردةاإليديولوجية للكتلة الشرقية ، أو ما يصطلح عليه عادة مبرحلة 

التحوالت الدورية واملفاجئة على الكيان املؤسسي للنظام الدويل العاملي من خالل واقع ودور 
البحث يف الكشف عن مجلة مضامني . الدول يف هذا النظام، ويف اجلانب االقتصادي بالتحديد

اعيات هكذا باعتبارها نسقا عاما  تبلورت ضمنه مجلة من التد. العوملة االقتصاديةظاهرة 
والرهانات، باعتبار أن جوهر الطرح يف ما توحي به العوملة االقتصادية اليوم هو أن النظام العاملي 
الذي تفكك يف التسعينيات قد أصبح بال حدود اقتصادية، وأن النظم االقتصادية املختلفة أصبحت 

فالنظام .بينهامتقاربة ومتداخلة ومؤثرة يف بعضها البعض، ومل تعد هناك حدود وفواصل فيما 
  .)1(أسس عاملية مشتركةاالقتصادي ليس أكثر من نظام واحد حتكمه 

كمدخل جديل للمبحث األول ، وجب اقحام بعد نظري حول مفاهيم ومضامني ظاهرة 
العوملة عرب منظورات فكرية متجاذبة ومتقابلة يف حاالت معينة، بني التشكيك و التفاؤل، على 

، وهو ما زعزع "العاملي"السياقات الفكرية هو البعد  تضبيطيف  اعتبار أا أعطت بعدا هاما
األسس الفلسفية اليت قامت عليها النظرية الدولية،  ما قد يطلق ذلك الفكر السياسي اخلالق من 

  .)2(ماض حمكوم حبدود الدولأسر القيود واحلدود اليت فرضها إىل حد كبري 
هلا مفاهيم ظاهرة العوملة؟ وكيف نفهم على فما هي السياقات الفكرية اليت تشكلت من خال

األقل متوقع الدول االقتصادي يف ظل كل تلك التمايزات اليت حتدث داخل نسق االقتصاد املعومل، اعتبارا 

                                                
العوملي واليت املد من تداعيات ة اليت مل تنضج بعد للحد نقصد الدول يف الواقع نا، غري أن"دولة"صحيح يؤاخذ على العنوان االطالقية املفردة لكلمة  ∗

قدراا الفنية واالقتصادية االجتماعية واإلستراتيجية مبا االعتماد املتبادل وأجهزة الضبط ململ متلك يف الغالب إمكانية توظيف البعد العاملي لوسائل 
  . ،وهو شأن الدولة كنموذج عاملير اشتغال العوملةيتفق ضمنيا ولو جزئيا مع توجهات االستقطاب اليت باتت تفرضها أط

  .122- 121ص  ، صالذكر سعيد الصديقي، املرجع السابق ) 1(
الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، العدد : ، الكويتجملة الثقافة العاملية، ترمجة سعد زهران، "ثالثة مفاهيم للعوملة "جرت بارتلسون، ) 2(

   .31، ص 2001، ماي 106
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للبىن املؤسساتية الوظيفية ؟وهل هناك فعال صريورة موضوعية يف ظل العوملة االقتصادية تعمل على اختفاء 
  ا؟      الدولة الوطنية أو بقائه

  .الدولة الوطنية/العوملة االقتصادية: اجلدل النظري يف تأصيل العالقة: املطلب األول
  .التفكري التقين وتطور منط اإلنتاج: العوملة االقتصادية بني منظورين: الفرع األول
  .تصورات مدرسة التفكري التقين للتحوالت: البند األول

افع إثارة املدخل اجلديل حول العوملة االقتصادية ليس مثة أكثر دعوة وإحلاحا يف جمموع دو
للعوملة،فمن خالل جممل وأهم  النسق الكالين الشمويلمن دافع تعدد وتداخل ديناميات وجتليات 

ما أثري حول املوضوع أبرزت حالة ضخمة من تشابك املفاهيم واملؤديات واملعاين مث التجليات 
وخصوصا يف شقها االقتصادي على اعتبار أنه السياق . والديناميات لظاهرة معقدة مثل العوملة

املبدئي الذي تنفذ منه الظاهرة لتؤثر على العالقات اجلامعة بني الدول من خالل السوق واملال 
فإن اتمعات منذ حوايل مخسة قرون إىل . وتبعا لذلك وضمن السياق التارخيي لالقتصاد. والعمل

ايات القرن العشرين تعرفت على حالة تزايد حجم العالقات الفترة ما بني القرن الثامن عشر و
املتبادلة يف السلع واخلدمات ورؤوس األموال والعمل واملعلومات مبا أخضع هذه احلالة إىل هكذا 

  .جمموعة مراحل تطورية هامة
فحواها ذو داللة على أطروحة االنتقال من اتمع التفكري التقين للتحوالت  مدرسة       
، وهي ترتكز على املعىن  العام الذي مؤداه أن العوملة هي يف )1(ناعي إىل اتمع املعلومايتالص

اجلوهر درجة متقدمة من اال التقين الذي تعترب سهولة حركة الناس واملعلومات والسلع بني 
الدول على النطاق الكوين جتليات رئيسة له، أيضا كل ما هو علمي تقين يسهل توجه 

ما يساعد يف كل احلاالت االقتصادات املختلفة على رفع طاقاا اإلنتاجية .)2(ارات األجنبيةاالستثم
  )3( :وهذه املدرسة هلا مجلة من املرتكزات تستند إليها يف أطروحتها هي.وكذا مهاراا الفنية

                                                
حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة : العرب والعوملة: ، ورقة قدمت إىل"يف مفهوم العوملة "السيد يسني، ) 1(

  .45، ص)1998بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، (حترير أسامة أمني اخلويل،  العربية،
  .80، ص )2004مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، ديسمرب: وتبري(اجلديد،  وآخرون، العوملة والنظام الدويل مسري أمني ) 2(
  .80نفس املرجع، ص   ) 3(
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ما  ، وميثل اتمع1917عام  "روستمو فايتمان"و اليت ميثلها : أطروحات اتمع الصناعي -1
  .1905عام " رميون آرون"و  1919عام " دانيل بيل"بعد الصناعي 

حول النشأة التارخيية للعوملة واملتمثل يف مخس مراحل رئيسية " روالند روبرستون"منوذج  -2
املرحلة اجلنينية، ومرحلة النشوء، ومرحلة االنطالق، مرحلة الصراع من أجل اهليمنة، مرحلة : هي

  .∗عدم اليقني
ات القوى العظمى واملنافسة ومضمون العوملة من خالهلم يتحدد باملنافسة بني القوى مجاع -3

  .العظمى، االبتكار  التقين، انتشار عوملة اإلنتاج والتبادل، والتحديث
واليت تأيت بالديناميات تسمى  ثالثحسب هذه املدرسة فإن العوملة تتشكل من خالل عمليات 

  :العمليات يف بشكل متتابع ومتوايل وتتمثل هذه
  .منو وتعميق عملية االعتماد املتبادل بني االقتصادات الوطنية للدول -1
  .وحدة األسواق املالية -2
مثل حقوق اجلمركة وتكاليف . تعميق املبادالت التجارية يف إطار نزعت عنه القواعد احلمائية -3

اري خصوصا التجارة العبور، وكل ما يوضع يف نص قانوين يعيق أو يضبط هامش العمل التج
  .الدولية اخلارجية

                                                
  :مجلة من مراحل نشوء وتطوير ظاهرة العوملة تتلخص يف مخس مراحل هي على التوايل "روالن روبرستون "قدم املفكر  ∗
  .اتمعات القومية يف أوروبا وضعف القيود السائدة يف القرون الوسطى واليت شهدت منو )1750-1400(املرحلة اجلنينبة  -1 

  .ة بالعالقات الدوليةواليت دلت على حتول حاد يف فكرة الدولة املوحدة، تبلورت خالهلا املفاهيم اخلاص )1870-1750(مرحلة النشوء  -2
 خط: "تعلق أيضا بالقومية واهلوية، من املفاهيم الكونية مثالتبلورت خالهلا مفاهيم أكثر كونية وت ،)1920-1870(مرحلة اإلنطالق  -3

  ".اتمع القومي املقبول" ، "التطور الصحيح
ويف خالل هذه املرحلة تولدت نقاشات جدلية وخالفات فكرية حول اإلطار املصطلحي  )1965- 1920(مرحلة الصراع من أجل اهليمنة  -4

  .اول العوملة وصور احلياة وأشكاهلح. الناشئ
مجلة القيم ما بعد املادية وانتهت يف خالهلا احلرب الباردة وأعيد إدماج العامل  نتوهي املرحلة اليت تضم )؟-1965(عدم اليقني  مرحلة  -5

مدين عاملي  العاملية، وأصبح النظام الدويل من خالهلا أكثر سيولة  بظهور معامل جمتمع تاسسؤورة املوازدادت فيها احلركات الكونية وسري الثالث،
مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت(السيد يسن، حتليل مضمون الفكر العريب، : ومواطنة عاملية ونظام إعالمي كوين، ملزيد من اإلطالع أنظر

 .11-10ص  ،)1980
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وحسب ديناميات العوملة االقتصادية اليت ارتكزت عليها أفكار نظرية االنتقال، فإن 
 الدينامية الفنيةاالقتصاد املفرز هو اقتصاد خدمايت أي يرتكز على تغليب عامل اخلدمات أو 

  .واملهارة يف االتصال واالستثمار وغريها على التصنيع
أن تعجيل االنتقال من اتمع الصناعي :" ...عن هذه النقطة بقوله" رامشي مايور"يعرب  

حالة واقعة، تتجلى يف استنفاذ الصناعة ملكانتها املتميزة يف القيمة ) التقين(إىل اتمع املعلومايت 
  .)1()املضافة

شرة وغري ترى املدرسة أن هذا الواقع يشجع أكثر العمليات االستثمارية األجنبية املبا
املباشرة مبا يدفعها إىل املسامهة الفعالة يف خمتلف االقتصادات مبا فيها االقتصاد املتخلف بدفعه إىل 

  . حالة النمو واملواكبة
غري أن دراسة معمقة ألفكار هذه املدرسة حتيلنا إىل مجلة مالحظات حول املضامني 

  :املفهومية واملنهجية واليت من بينها
هو أا يف ما  -املؤاخذة تدور حول التوجهات والتحليالت-ذه املدرسة ما يعاب على ه -1

تفرضه من إلزام مسار العوملة االقتصادية ذا احلد املرحلي األول، وهو مرور اتمع الصناعي 
القائم على عقيدة التصنيع وجوبا إىل اتمع التقاين القائم على حجم اخلدمة ونوع األداء والتطور 

  .      )2( اتصايل -تصايل أو املعلوإ -التكنو

هذا االفتراض يتخذ من البعد التكنولوجي اخلدمايت بعدا أوحديا ورئيسيا مع إمهال العالقات 
االجتماعية املختلفة من عالقات اإلنتاج وكذا البنية اتمعية، ذلك أن املدرسة يف أطروحة االنتقال 

فالعوملة ليست  دوليت -بنيالفعال ضمن اإلطار  هذه أمهلت دور القوى االجتماعية ذات احلضور
  .يف شقها االقتصادي دون بعد إيديولوجي أو سياسي أو تارخيي اجتماعي

يرتكز فكر هذه املدرسة على أن العوملة االقتصادية كعملية منتقلة وغري مستقرة وال تسري إىل  -2
ع، املنافسة، االبتكار، اخللف يف الغالب ، ذات أدوات حتدد مضموا العام مثل، اإلبدا

                                                
مقاربة يف التفكري االقتصادي .. ، العوملةعبد األمري السعد :نقال عن ،1998فيفري ، جملة املستقبل، "شبكة املستقبالت العاملية "،رامشي مايور ) 1(
  .81، ص الذكر مسري أمني وآخرون، املرجع السابق: يف

، بريوت مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق، العدد جملة شؤون األوسط، " لوجيا املعلومات والدولة الوطنيةتكنو"، حممد.ك.ثامر ) 2(
 .35 ، ص2000نوفمرب، /2أكتوبر، ت/1، ت100
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العوملة ليست فقط رهن حدود هذه األدوات ذات اإلمكانية الضيقة، بقدر ما  واحلقيقة...التحديث
إمرباطورية "هي عملية أوسع نطاقا وأغىن مضمونا، باعتبارها وكما تشري أغلب الدراسات 

الكاتب والباحث اللبناين ، حبيث يرى " بعد - رأمسالية املا:"، أو كما يعرب عنها ب )1(* "الفوضى
هي الغالبة على العوملة فهذا  اقتصادية-التكنو، أنه حىت وإن كانت السمة "حيدر حممود"املعروف 

  .      )1(ال يسقط حبال من األحوال الصفة املركبة للظاهرة
بتلك األدوات لوحدها دون اقحام أدوات  -حسب أفكار املدرسة-اضافة إىل اإلقرار 

املنافسة والتحديث مثل األدوات اليت تكمل اجلانب األخالقي واجلانب الكيفي،  أخرى ختتلف عن
  .الذي حيترم الدول الوطنية وشخصياا وسياداا القانونية واملؤسساتية

،  سواء يف تعريفه للعوملة   "سريج التوش"حسب ما أقره عامل االجتماع الفرنسي 
غي للشركات ما فوق القومية واإلفالس السياسي الربوز الطا:"التكنولوجية كوا/االقتصادية

، أو )2( ..."أخالقية والتهديد الذي متثله تقنية علمية خارج حدود السيطرة بطريقة شبه آلية إىل أزمة
بقادة غري مهيئني ألدوارهم "من خالل تربيره للبعد األخالقي فهو يرى األمر متعلق أساسا 

عاملي خائر، وال جيدون يف مواجهتهم ال جمتمعا مدنيا  اجلديدة، ويرتبطون يف شكل ضعيف بنظام
، وبالتايل وضع الدول واألحزاب والكنائس والنقابات ...عامليا، وال سلطات مضادة ذات وزن

  )3("واملنظمات األهلية واجليوش واملافيات يف خدمتهم

                                                
 
يثري " امرباطورية الفوضى"هذا العنوان أحد أجود مؤلفاته يف موضوع التوزيع الرأمسايل، وهو من خالله ، "مسري أمني"لقد ضمن املفكر العريب *

مسايل وبني حجم التناقض البنيوي اجلديد نسبيا بني أشكال ومضامني عملية التوسع الرأ: الفكرة األوىل ومدارها حول ،فكرتني على أمهية بالغة
زيد من الوحدة االقتصادية، والفكرة الثانية ن هناك حالة من التشتت السياسي ومويشري إىل أ. الكيانات السياسية الناجتة عن ضرورة وارث تارخييني

كيف أو ما أمساه باالنتحار هي أن آليات التوسع الرأمسايل العاملي يزحف على شعوب أطراف النظام مبا يدفعها إىل الرببرية ألا تبحث يف إطار الت
شركة املطبوعات اللبنانية، الطبعة الفارايب ،لبنان، دار (مسري أمني، إمرباطورية الفوضى، ترمجة، سناء أبو شقرا، :تصفح ملزيد من اإلطالع . اجلماعي
 ). 1991،األوىل

، 2000نوفمرب /2أكتوبر، ت/1ت 100، بريوت، العدد وسطشؤون األ :، يف"السيادة يف حتوالت العوملة، الدولة املغلولة "حممود حيدر، ) )1(
  . 49ص 

 
(2  ) Serge Latouche," Les Nouveaux Maitres Du Monde", Le Monde Diplomatique, Novembre 1995.  

  .50ص  ،نفسه السابق حيدر، املرجع حممود: نقال عن
 (3  )  Ibid. 
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ار نفهم من هذا الكالم أن العوملة االقتصادية يف مرحلة التحول وكما أشارت أفك 
ميكن أن تكون يف حتوهلا هذا، معزل ومبنأى عن  الاقتصادي -تكنواملدرسة وإن كانت ذات بعد 

السياق االجتماعي واألخالقي والبنية اتمعية اليت هي يف الواقع مادة هذا التحول، واملوضوع 
من  الذي بدونه يتحول اتمع من جمتمع صناعي فعال إىل جمتمع اتصايل تقين لكن ال أخالقي

  .وظيفيةوال متكافئ من وجهة نظر  حتليليةوجهة نظر 
أيضا ما يعاب على أفكار مدرسة تأصيل العوملة االقتصادية كتحول من صناعي إىل تقين 
خدمايت، كوا تتصور حتول املكانة املتميزة للصناعة بفقد قيمتها املضافة ضمن مرحلة عوملة 

والتكنولوجيا ليس هي املنحى العملي، أي األمر الواقع بل وانتقاهلا حنو جمتمع اخلدمات  ،"املنافسة"
من حيث طبيعة وأمهية االنتقال، لو نقوم يف حلظة ما بفرز جغرايف للمرحلة التحويلية وكذا إعمال 
حتريات يف مستويات متباينة يف تقابل القدرات النسبية للوحدات املمثلة للنظام السياسي العاملي 

لعاملي، فليس مثة نفس االنطباع حول طبيعة هذا التحول بني دول ذات اقتصادي ا-وكذا  التكنو
اقتصادات ضخمة متطورة وناضجة، ودول ذات مسارات بدائية تنموية ال زالت تبحث عن القيمة 
املضافة ومن غري منافسة يف صناعاا الثقيلة والتحويلية واالستهالكية، ما يوحي بأنه ورغم ظهور 

احلتمي هو السمة الغالبة على ذلك، وال جند أبلغ  االنشدادإال أن حالة من  رأس املال املعلومايت
أن من ميتلك تكنولوجيا املعلومات ميتلك "من الفرضية اليت ضمنها أحد املفكرين دراستة هي

من ميتلك القدرة على اللعب يلعب ويؤثر يف نتيجة املباراة، ... القدرة على السباق مع اآلخرين،
من ال ميتلك ... حتقيق أهدافه أو تقليص قدرة اخلصوم على حتقيق أهداف على حسابه،إما يف اجتاه 

القدرة أو مقومات القوة على اللعب، يكون خارج امللعب وينتظر النتائج، ولكن ليس يف وسعه أن 
  )1(".أي أن النتائج يف الغالب ال تكون يف مصلحة من ال يلعب.. يعفي نفسه من تأثريات اآلخرين

ؤكد يف النهاية أن مرحلة التحول هذه مهمة وضرورية ولكن الصورة اإلجيابية ال مبا ي
تكون ببعدها الالمتكافئ فحسب، بل ببعدها التوسعي األمربيايل، حبيث يبدو أن املدرسة هذه ال 

على غرار سلعة اخلدمات واملعلوماتية والتكنولوجيا مبا يشجع فقط  ،)2(تويل اهتماما لسوق العمل

                                                
  . 35ص  ،املرجع السابق الذكر ،حممد  ك ثامر ) 1(
شركة املطبوعات : بنانل(، أنظر أيضا يف هذا الشأن مسري أمني، إمرباطورية الفوضى،  82مسري أمني وآخرون، املرجع السابق الذكر، ص  ) 2(

  .8-7 ص ، ص) 1991 ، الطبعة األوىلاللبنانية
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، اعتبارا لإلمهال غري اخلدمايت/التقين، وتراجع قيمة العمل ضمن أطروحة  الربح تبداداسمنطق 
احلاصلة بني ما هو اقتصادي، اجتماعي، تقين كون عملية االعتماد  التشابكيةالعفوي للعالقات 

املتبادل الذي دفعت إليه العوملة ليس عملية تقنية فحسب، بل تشمل انتقال السلع ورؤوس األموال 
  .األشخاص وتقنيات اإلنتاج واملعلومات وغريهاو

  .  مدرسة املراحل التطورية لنمط اإلنتاج: البند الثاين
  :ثالثة إسهامات فكرية هيهي بدورها تضمنت 

  .أطروحة رمسلة العامل على مستوى العمق -
إن املادة التحليلية اليت تنبين عليها هذه األطروحة، تتضمن جمموعة نقاط ذات طابع 

  :ي وتفسريي من بينها ما يليوصف
أن مرحلة ما بعد احلرب الباردة حتديدا واليت تنعت على أا مرحلة التطور اهلائل حلركية رأس  -

  .املال، دلت على مرحلة حتول رأمسايل عميق
أن عملية التحول العميق أصبحت متس عامل اإلنتاج وليس عامل التبادل يف السلع واخلدمات  -

  .واألشخاص
  .رمسلة عملية اإلنتاج تنبئ مبرحلة جديدة للرأمساليةأن  -
أن عملية نقل دائرة اإلنتاج إىل البالد املتخلفة تبقى حمكومة بسقوف متفاوتة االرتفاع وفقا  -

  .)1(لألوضاع والظروف
توحي مبرحلة جديدة فعال على غرار املرحلة السابقة ألطروحة التحول  األطروحةهذه 

دة متضمنة يف حصول تغري جذري يف آليات ووسائط السيطرة الرأمسالية ، هذه اجل"تقين/صناعي"
 مراكمةبتجاوز حدودها من خالل اإلنتاج وعملية ) الوطنية(باجتاه الضغط على الدولة القومية 

كل شيء أمرا مكنا، ما يعين إعادة صياغة جمتمعات األطراف تسلع رأس املال، حيث أصبح 
، فبعد ما كانت عاملية منط اإلنتاج الرأمسايل مقتصرة يف )2(يبصورة جديدة يف عمقها اإلنتاج

                                                
  .83، ص نفس املرجع  ) 1(
  .83، ص  نفس املرجع ) 2(
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والتصدير مع ثبات الصفة املركزية  دالغالب على دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة واالستريا
يف صورة العوملة أخذ االنتقال من عاملية  بعد-رأمسالية املالعملية اإلنتاج، وبظهور  )دول املركز(

ل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول إىل عاملية دائرة اإلنتاج نفسها، فالعوملة احلالية دائرة التباد
  . )1(هي بداية عوملة اإلنتاج والرأمسال اإلنتاجي وقوى اإلنتاج الرأمسايل

إن ما يؤيد أفكار هذه األطروحة ولو جزئيا هو أن ظاهرة العوملة فعال هي طليعة نقل دائرة 
، حركية تلك الشركات )2(إىل دول األطراف بعد حصرها كليا يف دول املركز اإلنتاج الرأمسايل

العمالقة العابرة للحدود والقارات واملتعددة اجلنسيات من خالل تثبيت أجزاء من عملياا 
،  PUMA و   NIKE األمريكية وشركة  IBM اإلنتاجية يف دول خمتلفة من العامل مثل شركة 

و نسبة املصنوع إىل إحدى أصول إنتاجه وليس إىل أصول الشركة حبيث أصبح الشيء األدل ه
  .املنشئة

فإن العوملة ) عاملية دائرة اإلنتاج(ومن خالل تتبع الوجهة العامة للطرح السابق  إذًا
إىل التقين واخلدمايت كما ليست فقط ذات بعد  االنتقال والتحولليست فقط ذات دعوة إىل 

إعادة صياغة العمق اإلنتاجي موعات األطراف العتبارات ما  أعمق من حيث رمسلة العامل، أي
بعد على أا أداة -وبصورة متكافئة، إال أنه على األقل ميكن وجود حتليل آخر يصف عوملة املا

فاعلة يف نقل السلطة املباشرة من الدولة املهيمنة إىل الشركات العابرة للقوميات، مبا يف ذلك الدول 
  .ت وال تزال مهوسة باملقدس الوطين والقوميالكربى واليت كان

  :أطروحة العوملة امربيالية ما بعد االستقالل -
لعل املسار التارخيي لظاهرة العوملة خصوصا يف شقها االقتصادي ومن وجهة نظر الطرح اللبريايل 

  )3( :يؤكد على ثالث مسلمات رئيسية قام عليها الطرح الرأمسايل بصورته االمربيالية وهي
أن السوق تعرب بذاا عن عقالنية اقتصادية تقع خارج أي إطار اجتماعي حمدد وهي : األوىل

  .مسلمة ذات أبعاد و مضامني خاطئة حبسب االنتقادات املوجهة ملدرسة التفكري التقين للتحوالت

                                                
  .51 ص. حممود حيدر، املرجع السابق الذكر ) 1(
  .51املرجع ، ص  نفس ) 2(
  .68، ص املرجع السابق الذكر، وآخرون مسري أمني ) 3(
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- قراطيةدميقراطية، ودمي-رأمسالية: اخلاصية أو الطبيعية القابلة للتبدل كمتضمن يف العالقة: الثانية
للموضوع ،  وقد وجه هذا النقد " مسري أمني"وهي خديعة أخرى حبسب حتليل رأمسالية 

 رأمسالية- دميقراطية: لألطروحة األوىل حول تأصيل العوملة، حبيث املضمون احلقيقي للعالقة
ة اليت توحي بقناعة مطلق الرباغمايت األجنلوساكسوينوالعكس، يتجلى يف األفكار املهيمنة للتيار 

مفادها تقييد حجم أداء الدميقراطية وتقزمي دورها وفصلها عن اخليارات االجتماعية، بل على 
العكس تقدمي الدميقراطية بوظيفة ضابط استقرار وأمن العمليات داخل اتمع فقط، وإيعاز 

وبالتايل إجناح . موع قوى موضوعية قد تكون التكنولوجيا والعلم النشوء والتطورعمليات 
  .)1(االقتصادي وحتجيم دور التاريخ والعمل الثوري االستالبتوى كبريا من مس

واليت مضموا أن االنفتاح احلاصل على مستوى النظام العاملي يشكل تضييقا ال مفر منه، : الثالثة
وهو شرط ضروري ال مفر منه للتقدم، وهي املسلمة اليت يف ظاهر مقاهلا تدفع إىل استثمار 

لكن  ،)العوملة االقتصادية(املوجة العاملية للرأمسالية التوسعية -ضد أو مع-داخل املقدرات يف ال
يرتع كل موضوعية وكل أساس علمي عن هذه األطروحة، فتاريخ مخسة " مسري أمني"األستاذ 

قرون من التوسع الرأمسايل قد اختزهلا، كون هذا التوسع دائما جمرد استقطاب يعاد إنتاجه كل مرة 
إذًا االقتصاد الليربايل نفسه يظهر بأن احلركة ترتبط بعامل واحد من :"... ذلك بقوله وقد عرب عن

يبقيان أسريين للجغرافية الطبيعية ) العمل والطبيعة(يف حني أن العاملني اآلخرين ) الرأمسايل(اإلنتاج 
  )2(".ةوالسياسة، األمر الذي ال يسمح بأي تناغم على مستويات اإلنتاجية والشروط االجتماعي

كارل "يف النقد االشتراكي للتطور الرأمسايل خصوصا مرحلة الرأمسالية الصناعية، أطلق 
يف إشارة إىل أن االمربيالية أعلى مراحل  "املنافسة تقتل املنافسة"عبارته الشهرية " ماركس

 إىل -"هوبسون"واليت تقدم ا  1913إثر حتليالت  -فيما بعد  "لينني" الرأمسالية، ما دعى 
ضرورة أن يتبىن املدخل املاركسي  حول الرتوع الرأمسايل حنو مرحلة االحتكار من أجل تبين 

  ).نقطة ارتكاز العوملة االقتصادية(أطروحة االمربيالية أعلى مراحل الرأمسالية 
  : حبسب لينني فإن التطور الرأمسايل يوحي بـما يلي

                                                
  .69-68 ص ، ص نفس املرجع ) 1(
  .72  ، صنفسه املرجع   ) 2(
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ة يف الدول االستعمارية اليت شكلت سيطرة االحتكارات الكربى على االقتصادات القومي -
  .إمرباطوريات

وصول الرأمسالية إىل حالة من تزاوج رأس املال املصريف برأس املال الصناعي وتشكل رأس املال  -
  .املايل

  .حل حمل تصدير املنتجات تصدير رأس املال حنو االستثمار املباشر وغري املباشر -
مربيايل استغاليل لشعوب املستعمرات و يتمايز عما تفعله مرحلة الرأمسالية اجلديدة ذات طابع إ -

  .مع طبقات العمالة يف بلداا
واستنادا ملا ) أسس فكرية للعوملة االقتصادية(من املفترض جدال أنه مع نقد مسلمات املد الرأمسايل 

كل حالة ، تش "لنني "تقدمه املنظومة الفكرية االشتراكية وحبسب مجلة التعقيبات اليت أفاض ا 
  :من تآكل هيكل االستغالل واالستالب غري أن الوضع احلايل قد ال يتعدى عدة دالالت منها اآليت

رمبا أمكننا اإلقرار بأن مرحلة جديدة دلت عليها هكذا املسارات التارخيية الطبيعية للرأمسالية  -
ل واالستالب ويف شكله الصناعية وطابعها االحتكاري اإلمربيايل، واليت دف إىل هيكلة االستغال

اجلديدة  العوملةا رفولوجيوفماالستعماري اجلديد، رغم االختفاء وبشكل درامي للمرحلة السابقة، 
يف جانب ما، وبشكل مهيمن وبقوة أكرب  ااقتصادي-تكنوملرحلة ما بعد احلرب الباردة تأخذ بعدا 

  .ولكن بتكاليف أقل من السابق
وبال أدىن شك، فإن هذا الطراز من االستعمار هو انبثاق .:".. "بيشياجورج طر"حبسب تعبري  

حي ومتواصل حلركية رأس املال وتطوراته، وإن كانت األشكال االستعمارية املنقضية قد اتسمت 
بالطابع العسكري املباشر يف القرن التاسع عشر، وبالطابع السياسي اإليديولوجي يف القرن 

  . )1( "العشرين
 1929داخل املنظومة الرأمسالية، فرغم األزمات املالية لعام  آلية ضبط ذايتكد املسار التارخيي يؤ -

و احلرب العاملية الثانية واألزمات االحتكارية املختلفة، ونسب التراجع والتضخم، إال أن للرأمسالية 
قدرات هائلة على ضبط قواها وجتديد نفسها سواء من حيث قوى التنظيم أو قدرات اإلنتاج، أي 

                                                
ة الدولالسيادة يف حتوالت العوملة، " در،حممود حي: نقال عن. 1997مارس  30، جملة احلياة، "أصل العوملة وفصلها "جورج طرابشي، ) 1(

  .53، ص الذكر املرجع السابق. "املغلولة
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الوضع العاملي يؤكد الطابع املرن لقوى الرأمسالية يف التعامل مع أزماا الدورية، غري أن هناك يف أن 
األفق شيئا ما حث الدول املضاربة واليت خضعت يف املرحلة اجلديدة لالمتدادات الطبيعية  

،واليت قد )يةاألزمة املالية العامل( لتداعيات أزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة األمريكية
تشكل هاجسا اقتصاديا آخر يف قلب املنظومة االقتصادية العاملية الرأمسالية وعدها جمرد اقتصاد 

 فهل سنعايش استحقاقا آخر يثبت مدى الضبطية واملرونة يف حركية رأس املال املايل؟فقاعة، 
املوضوعية لتدخلها ملغاة  ، هل فعال مل يعد مرغوبا يف أداء الدولة الوطنية ألن الصريورةبتعبري آخر

 250إىل حد اآلن ،أم جيب استدعائها وعلى جناح السرعة لتضخ يف مرحلة أوليــة ما قيمته 
  ؟ج الرأمسالية بالثورة واتمعودليل عربون تزامليار دوالر كحصة أولية متثل 

ة، حيث أن الوضع العاملي وخصوصا االقتصادي ينبئ عما عرف باملأزق التارخيي لالشتراكي -
فشلت املنظومة االشتراكية وهي يف املنتصف من عمرها، نظرا للتناقضات اإليديولوجية املتوالية 
اليت غالبا ما تقع فيها ، ونظرا لشدة املنافسة والنجاح النسيب أو شبه املطلق للمنظومة الرأمسالية 

ام عاملي بقطب غريب أمريكي املقابلة هلا، وهذا املأزق تأكد مباشرة بعد حتول النظام الدويل إىل نظ
  .أوحد على املستوى اإليديولوجي

و احلرب العاملية الثانية، 1929رغم كل تلك العقبات واهلزات اليت تعرضت هلا الرأمسالية كأزمة  -
، إال أا متكنت من إدارة أزماا الداخلية وإجياد معاجلات وحلول، وهذا نظرا ..التضخم، الركود
األداء االشتراكي عن املزامحة  تلكؤ، وتنوع تيارات التشكيلة الرأمسالية، وكذا )1(للتراكم التارخيي

لفقد ممكنات ذلك ،اضافة اىل تلك احلقبة من التحوالت العميقة على املستوى التقين واملعلومايت، 
ما شجع على انتقال الرأمسالية عن طريق القدرة على التكيف مع املد االحتكاري وهذا ما ساهم 

  .ه يف تـثمري العوملة االقتصادية بآلياا اجلديدةبدور
  .أطروحة العوملة وإخالل التوازن بني رأس املال والعمل -

متيزت مرحلة احلرب الباردة حبالة من التوازن بني قطيب رأس املال والعمل على مستوى 
ن تبدت له ، لكن هذا التواز )2( األجور والدعم االجتماعي للسلع واخلدمات والتأمني الصحي

مجلة آثار على مستوى الرأمسالية االحتكارية واليت تعاملت معه على أساس اإلنفاق االستثماري 
                                                

  .86وآخرون، املرجع السابق الذكر، ص  مسري أمني ) 1(
  .86ص  نفس املرجع ، ) 2(
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احملدود يف اال التقين والتكنولوجي، ما شكل عبئا من حيث التكاليف، فاإلنفاق االستثماري 
قليص فرص العمل الذي وجه إىل اال التقين والتكنولوجي رغم حمدوديته إال أن ذلك ال يلزم ت

  .وال احلد من األجور أوختفيضها نظرا ملوازنات احلرب الباردة
علما أنه إذا ما أخذ يف االعتبار التوجه احلقيقي للرأمسالية وهو حتقيق هدف تعظيم األرباح 
بأقل تكاليف، فإن السبيل األقصر لذلك هو البحث يف إمكانية رفع األسعار وترشيد تكاليف إنتاج 

  .وجهة للبيع وكذا اخلدماتالسلع امل
لكن خالل مرحلة ما بعد احلرب الباردة اكتسبت الرأمسالية صفة مركزية تضمنت ميال 

  :    )1(متناميا إلخالل التوازن بني قطيب رأس املال والعمل، وسخرت لذلك وسيلتني على األقل
وهذا ..) ، التخطيطالدولة(االقتصادي عامليا، عن طريق ترويج ايار مقوالت  أدجلة اخلطاب -

والفكر املاركسي على حد سواء، ومن  الكيرتية الكالسيكيةيف صورة نقدية موجهة للمدرسة 
  .اجلديدة والتشهري ا الليربالية االقتصاديةجهة بث أفكار 

اإلنفاق يف اال العلمي والتقين، مع التأكيد على ديناميات سيطرة رأمسالية على  حترير وحتفيز -
نفاق هذه حبيث جيب أن يساهم استثمار امليدان التكنولوجي يف ختفيض تكاليف كافة أداة اإل

عوامل اإلنتاج، وخاصة العمل وحتقيق اإلفادة من تعظيم فائض القيمة بني األسعار املرتفعة 
  .والتكاليف املنخفضة، وهنا ميكن التوصل إىل ما يعرف بضياع فرص العمل

تل التوازن القائم يف السابق، مبا يدفعنا إىل القول بأن صفة يف خضم هذا املنحى الرأمسايل خي 
 كطور ثالثاليت جتلت وتوضحت أكثر  العوملةاملرحلية يف التطور الرأمسايل من خالل بصمة 

، أنتجت رأمساال يف يد العوملة )الصناعة، التقنية، العوملة(يضاف إىل املرحلتني السابقتني 
الضغط على قيمة بقدر ما يتجه حنو  احترام قيمة العمليل إىل االقتصادية، هذا الرأمسال ال مي

  .إىل أدىن مستوياته العمل
باعتبارها اقتصادية  السياقات اجلدلية حول مسارات العوملة االقتصاديةوبعد ما تطرقنا جلملة  إذا 

املنشأ، وهو أمر ضروري كمدخل مفهومي يضعنا يف الصورة خصوصا عن تلك الديناميات اليت 
وقعت تجداها الفكر التحليلي، واليت من خالهلا توضح أكثر أن للعوملة أوجه وديناميات كثرية اس

                                                
  .87املرجع نفسه، ص  ) 1(
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ملثل التداعيات واملشاهد الفرعية والعامة اليت من خالهلا تتساير التوازنات  كمادة حتليلية وتفسريية
ا هي احتكارية يف معظم املستويات واألطر، وتبني أن العوملة ذات هوية حتويلية وانتقالية أو كم

ودف إىل تسليع العامل وميش قانون القيمة، ولفهم أكثر، للعوملة الالتوازن تدفع إىل حالة من 
االقتصادية دعت الضرورة إىل إمكانية توضيح بعض الغموض العرضي ولكنه جوهري يف التحليل 

  ؟ت هذا البعدفما هي دالاليف عملية مركبة ومعقدة كالعوملة،  البعد العامليوهو مناقشة 
  .ضمن ظاهرة العوملة االقتصادية" العاملي:" تعارض منطلقات التحديد املفهومي لـ:  الفرع الثاين

لعل من أهم ااالت يف اجلانب االقتصادي واليت تتموضع ضمنها ديناميات العوملة 
و ما يستضح  يف واخلدمات، والتكنولوجيا ،وه) رأس املال(االقتصادية،جند التجارة واملوارد املالية

عوملة : ، وتبعا ملا تقدم يف هذه التوطئة فإننا جند على األقل أهم أربعة جماالت املطلب الثاين
، ]اإلطار التقين، التكنولوجي[ وعوملة املعلومات ،وعوملة اخلدمات،وعوملة رأس املال التجارة،

ة، وحقيقة دينامياا وهذا غري أن هناك حتليالت متعارضة ال تتفق حول أمهية العوملة االقتصادي
ناشئ يف اعتقاد البعض عن سوء أو عدم التفاهم حول مدى تقدير البعد العاملي يف صورته احلقيقية 

هل العاملي يعين عبور احلدود أم فتح احلدود أم جتاوز ضمن ظاهرة العوملة االقتصادية ،
  )1(احلدود؟

  "العمليات عرب احلدود = لعامليا: "منطلقات الرتعة الواقـعية الشكية : البند األول
Cross-Border transactions 

يتأسس التوجه العام للمتشككني حول أمهية العوملة االقتصادية على تصور حتليلي من 
منطلق حركات عبور احلدود املتزايدة بني البلدان فيما يتعلق باألشخاص، املال والسلع، 

االقتصادية ذا املعىن هي عملية مكثفة النتقال أو  ، فالعوملة)2(االستثمارات، الرسائل واألفكار
تبادل األشياء بني وحدات  قائمة سلفا ،سواء أكانت هذه الوحدات اقتصادية، أم سياسية أم 

ال يوجد فارق يذكر بني هذا املفهوم واملفاهيم sholte  "شولت"، وحبسب )3(ثقافية أم حضارية

                                                
(1) Jan Aart Scholte, "Global Trade And Finance", In: John Baylis And Steve Smith, Op.Cit 
pp 600-601. 
(2) Ibid, p602.   

  .35حيرت بارتلسون، املرجع السابق الذكر، ص  ) 3(
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ا أنه ال مييز يف هذه احلالة بني ما هو دويل وما هو عاملي، السابقة للتدويل واالعتماد املتبادل، كم
ال مييز بني الشركات العاملية والشركات الدولية، بني املال العاملي واملال الدويل، بني التجارة العاملية 

العوملة (،كون العملية  )1(، وبالتايل حسب هذه الرتعة، فإنه ال يوجد شيء جديد..والدولية
تضيف جديدا، فهي ال تتضمن تغيريا للحدود أو لطبيعة الوحدات السياسية  ال) االقتصادية

أن اقتصادا عامليا مدوال : "يف قوله" Thompson تومبسون"، وهو ما يتفق مع حتليالت )الدول(
وعلى الرغم من أنه جتري ...هو اقتصاد تظل فيه االقتصادات القومية هي الوحدات األساسية

عاظمة بني هذه الكيانات، فإن مثة انفصاال نسبيا دائما بني ما هو حملي عمليات تكامل وتداخل مت
أن التجارة الدولية عرب مسافات بعيدة وجدت منذ قرون، "شولت" فقد أكد   ،)2("و ما هو عاملي

فقد عرف البابليون القدماء أشكاال من االقراض والتمويل التجاري مع اإلمرباطورية الرومانية، 
شحن بني بالد العرب والصني عرب جنوب وجنوب شرقي آسيا بشكل مطرد وظهرت عمليات ال

  .)3(منذ أكثر من ألف سنة تقريبا
كما أن النشاط االقتصادي عرب احلدود بلغ مستويات متماثلة يف أواخر القرن التاسع عشر مع ما  

رب بكثري، هو عليه بعد مائة سنة،وكذلك تدفقات اهلجرة بالنسبة موع سكان العامل آنذاك أك
وكذا االستثمار عرب احلدود،ومسألة ازدهار األسواق العاملية يف جمال القروض واألوراق املالية، 

 1913-1870إضافة إىل ارتفاع حجم التجارة الدولية البينية بشكل كبري فقد منا حجمها فيما بني 
  .)4(وسنويا %3.4بنسبة  

بعد العاملي يف العملية املركبة للعوملة فاملنطلقات اليت شكلت الرتعة الشكية حول ال إذا
االقتصادية، تتأسس على نفي أن يكون هناك شيء جديد مع موجة العوملة االقتصادية ،فما حدث 
ال يعدو كونه جمرد زيادة يف حجم التجارة واملوارد املالية عرب احلدود يف القرن التاسع عشر،كما 

نتيجة الرتعة احلمائية للوحدات السياسية على  أن العوملة مرحلة مؤقتة وسوف تتراجع تدرجييا
سيادا وقوميتها، كما أنه بإمكان الوحدات أو احلكومات التحكم يف احلركية عرب احلدود وبالتايل 

                                                
(1 ) Ibid.  

  .37-36، ص ص  املرجع السابق الذكرحيرت بارتلسون،  ) 2(
(3) Jan Aart.OP,Cit.p 602. 
(4  )  Ibid. 
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بإمكاا جتميد كل تلك التدفقات حبسب ما متليه املصلحة الوطنية مبا يعيد سيناريو التشديد 
  .خلدمات ورؤوس األموالوالتضييق على حركة األفراد والسلع وا

من وجهة نظر مدى  غري صرحيةتتصور بأن العوملة االقتصادية  الواقعية الشكيةوالرتعة 
تأثريها على الدولة الوطنية واضعافها للوالءات الوطنية، ومن بني أهم ما حياجون به يف املوضوع، 

مد بشكل كبري على مازالت تعت -الشكية منطلقام حبسب -مسألة الشركات العاملية كوا 
الدول يف إجناح مشاريعها، وكوا ذات طابع وطين وذات والءات قوية، وهي ال تزال تسري أكرب 

  .قسم من أعماهلا يف بلد منشئها
غري أن احلديث يف هذا الشأن ليس أحادي الرتعة، فإن كانت الرتعة الشكية للواقعيني 

للعوملة االقتصادية  املتحمسة أو املتفائلةفإن الرتعة تقلل من شأن العوملة االقتصادية إىل هذا احلد، 
تصيغ مجلة نوايا يف إطار إجيايب ال يضيق اجلدل على خانة التفاعل الذي ميكن إحداثه جراء كثافة 

.                                                                             االتصال واتساع حجم التدفقات والروابط
عمليات احلدود املفتوحة " = العاملي") : املتحمسني(منطلقات نزعة اللبرياليني اجلدد : البند الثاين

Border transactions-Open  
قد تسمى الرتعة الليربالية اجلديدة حبسب حتليالا وتصوراا للعوملة االقتصادية من خالل 

يصفون عوملة التجارة واملال كتطورات ) ددالليرباليون اجل(فعلها، نزعة عاملية، فاملتحمسون 
ومستجدات على الساحة العاملية، على أا جزءا من تطور طويل املدى يتجه حنو جمتمع عاملي، 

، )1(فهي ال تستدعي توسعة نطاق التدويل بل تقتضي التدرج يف إزالة مراقبات احلدود تصاعديا
بادالت والتدفقات نصل إىل وضع عاملي أين تنتهي وبعد إزالة املراقبة واضعاف القيود اليت حتكم الت

حتل الشركات لتنتقل إىل مرحلة أخرى جديدةحبيث ) دوليت–بني (العالقات الدولية يف معناها 
العاملية حمل الشركات الدولية، وحتل التجارة العاملية حمل التجارة الدولية وحيل النقد العاملي حمل 

  .)2(حمل املال الدويلالنقد الدويل وحيل املال العاملي 

                                                
ترمجة ونشر مركز اخلليج لألحباث،  ،عوملة السياسة العاملية، يف جون بيليس وستيف مسيث، "التجارة واملوارد املالية العاملية" جون آرت شولت، )1(
  .901، ص )2004مركز اخلليج لألحباث والترمجة والنشر ، الطبعة األوىل، : اإلمارات العربية املتحدة(
  .901ص . املرجع نفسه )2(
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وحبسب هذه الرتعة املتحررة فإن العوملة االقتصادية عامل مهم من عوامل حترير الوحدات 
السياسية من قيود احمللي والقومي والوطين واألهلي، ودفعها إىل حالة من االندماج واالنفتاح على 

يث تزال القيود وتتاح إمكانية بعضها يف صورة تشابكية بدل الصورة اهلرمية يف املراحل السابقة، حب
  .أكرب النتقال السلع واخلدمات واألفكار واملعلومات ورؤوس األموال وذلك عرب االقتصاد العاملي

على ذلك فإن العوملة االقتصادية تعرب عن عملية حتول بعد أن كانت تعين ما  اوتأسيس
عل و تفاعل فيما بني وحدات تعنيه ضمن الرتعة الشكية األوىل، كوا عملية نقل وانتقال وتفا

قائمة سلفا، وكون العملية عملية حتول، هذا يدل على حدوثها على مستوى النظام ككل وأن هلا 
، ويشري هذا )1()الدول(تأثريات على كامل املنظومة العاملية، مبثل ما تؤثر يف هوية الوحدات 

مستوى أعلى من الوحدات  إىل العوملة كعملية حتدث على - من خالل هذه الرتعة  –املفهوم 
املكونة هلا ووراء قدراا، وذلك نتيجة للتفاعل فيما بني املتغريات املنظومية عرب األبعاد والقطاعات 

أن عملية التحول هذه تدل على أن العوملة عملية  "بارتلسون"املختلفة لتلك املنظومة، ويضيف 
، ومبا أن ذلك يشمل )ارج إىل الداخلمن اخل(متعددة األبعاد حتدث يف إجتاه الكل إىل اجلزء 

الوحدات فإن من نتائج ذلك حتويل الوحدات إىل دوائر إلعادة إنتاج تلك التغريات والعمليات 
والقوى املنظومية اليت تفضي إىل تغيري هويتها مث إىل تغيري القواعد املكونة للمنظومة اليت تشمل 

  .الوحدات
لية حول العوملة االقتصادية هو ضرورة اعتبار العامل كما أنه من تصورات الرتعة النيولبريا

يتضمن اموع الكلي للعالقات بني البشر مجيعا وهو ما يعرب " مكان واحد"أو " كتلة واحدة"
بالبناء امللموس للعامل ككل، وحبسب هذه الفكرة فإن املنظومة " Robertson روبرتسون"عنه 

 تشكل هذه امعات إال واحدا من األطر املرجعية العاملية مشكلة من جممعات قومية، حبيث ال
  .)2(العامة لتحليل احلالة اإلنسانية العوملية

                                                
  .38جيرت بارتلسون، املرجع السابق الذكر، ص  )1(
  .39املرجع نفسه، ص    )2(
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العوملة على أا جمموعة من البنيويات " Cerny" "سرين"ويف إطار هذه الرتعة يعرف 
والعمليات االقتصادية والسياسية مستمدة من الطبيعة املتغرية للسلع واألصول اليت تشكل أساس 

  .)1(االقتصاد السياسي الدويل
حبسب هذه الرتعة ومن خالل هذا التعريف و عرب ضرورات الربط التحليلي مبوضوع 

كوحدة السيادة والدولة الوطنية فإن العوملة االقتصادية أثرت تأثريا عميقا يف هوية الدولة الوطنية 
  .مفردة ضمن منظومة عامة

دولة ستتحول وأن العمليات البنيوية للعوملة ومييل أصحاب هذه الرتعة إىل القول بأن ال
بتغيري مفهوم السيادة القدمي نسبيا  "Cernyسرين "ستنال بشدة من قدراا وفعاليتها، لذلك يقر 

وأا حلت دولة تنافسية حمكومة بتوجهات السوق حمل دولة الرفاه العصرية، كوا ستصل إىل حد 
، كما "ا البنيوية كالكيانات الفاعلة الوحيدة يف النظام الدويلفقدان استقالليتها وأولويا): "الدولة(

أن العوملة حولت الدول إىل منفذين وأدوات يف أيدي قوى ليس للدول أمل بالتحكم ا 
  .)2(سياسيا

من كل ما تقدم فإن الليرباليني اجلدد يقرون بأن العوملة االقتصادية حىت يف باقي أبعادها 
يولوجية وغريها تعمل على بناء منظومة اقتصاد معومل ذات بعد عاملي األخرى السياسية واأليد

حبيث ختلق مجلة ديناميات بنيوية وأولويات جديدة للوحدات يف مستوى عاملي من خالل آليات 
 "ساسن"وتوجهات السوق والتنافس والتقانة، وإخراج الدول من دائرة التصرف، حيث يقول 

"Sassen :""يادة وتراب الوطن من السمات البارزة للنظام الدويل، إال أنه بينما تظل مقوالت الس
قد جرى إعادة تركيبها وموضعتها على مواقع مؤسسية أخرى خارج الدولة وخارج إطار تراب 

  .)3( "الوطن
إن أصحاب هذه الرتعة املتحمسة للعوملة االقتصادية، أكدوا بأن العملية اليت وصمت 

كانت  )1950-1910(د الدول وحركة التدفقات يف املرحلة على حدو بتشديد القوى احلمائية

                                                
  .40 -39نفس املرجع، ص ص  )1(
  .40فس املرجع، ص ن  )2(
  .40املرجع نفسه، ص   )3(
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، )1(سببا رئيسيا حلاالت الركود االقتصادي واألنظمة الفاشية والصراعات الدولية كاحلروب العاملية
شهدت فتحا كبريا للحدود يف ) النصف الثاين من القرن العشرين(وأن املرحلة اليت تلتها مباشرة 

مجلة من االتفاقات فيما بني الدول حول حترير التجارة وقد اتضح ذلك  االقتصاد العاملي، وتبلورت
والذي تعرب عنه اآلن بعد جولة   GATT  1948لعام من خالل االتفاقية العامة للتعرفة اجلمركية 

 .)WTO )8619-1994األورغواي األخرية أو منظمة التجارة العاملية 

 ختطي وجتاوز احلدود"  = العاملي": يةمنطلقات أصحاب الرتعة اإلقليم: البند الثالث
Transborder Transactions  

) املوقف الشكي الواقعي، واملوقف الليربايل اجلديد(بأن املوقفني السابقني  شولتأقر لقد          
، فهما منظورين تقليدين، ومها فقط بتصوراما ان التفسريات املمكنةدال يستنفاألكثر شيوعا 

مت تطويرها من خالل مفردات أخرى قبل دخول كلمة العوملة يف مرحلة معا حيييان حججا 
، لذلك، فإن الوجه العام ملنظومة االقتصاد املعومل اليوم توحي )مرحلة الثمانينات(التداول الواسع 

بنشوء مرحلة جديدة تعرب عن حالة من االنفصال الدائم بني أمناط اإلنتاج     والتبادل واالستهالك 
خمتلفة مبعثرة على نطاق ) أقاليم(ميتد عرب أماكنالعاملي  فاالقتصاد"،واملسافات ة احلدودجغرافيعن 

  .)2( "نفسه، وينتقل عرب أماكن مبعثرة يف العامل بلمح البصر واسع، يف الوقت
العوملة يف منظور هذه الرتعة تتضمن معىن جتاوز التقسيمات اليت تتحكم يف برجمة هوية 

العوملة ذا املفهوم ال «فإن  " بارتلسونرتج"نظومة واألبعاد، وحبسب تعبري الدولة أو الوحدة وامل
تكون عملية حركة من الداخل إىل اخلارج وال هي عملية حركة من اخلارج إىل الداخل، وإمنا هي 

 –العوملة تقوم بتجريد «: كما يرى بأن، »عملية تذيب احلدود اليت تفصل بني الداخل واخلارج
السلوكيات اإلنسانية وشروط املعرفة اإلنسانية من السياق الزماين  - املفهوممن خالل هذا 
  )3(.»والسياق املكاين

ورغم كون االقتصاد الدويل يف حلظة ما كان خيضع يف عملياته وأمناطه الترابطية إىل 
كون هلا طبيعة املسافات اإلقليمية وتقسيمات الدول الوطنية، فإن أمناط التجارة العاملية اليوم ال ي

                                                
  .901ص . جون آرت شولت، املرجع السابق الذكر )1(
  .905نفس املرجع ، ص   )2(
  .40جيرت بارتلسون ، املرجع السابق الذكر، ص )3(
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سوى القليل من الترابط والتطابق مع املسافات واحلدود، وكدليل على ذلك حالة توافر أساليب 
وتواجد املنظمات  ةالنقل اجلوي، أدوات ربط األقمار االصطناعية، االتصاالت السلكية والالسلكي

  .دوديقوم على أساس جتاوز احلإذا فاالقتصاد املعومل اليوم .)1( على النطاق العاملي 
عن تداعيات جتاوز تلك التدفقات احلدود التقليدية للدول " Luke" "لوك"ولقد عرب 

وكأن تفعل التدفقات فعلها يف تفكيك مركزية القوى وجتريدها من سياقها املكاين : "... )2(قائال
ا يف وطبيعتها املادية جنبا إىل جنب مع أعراف وقواعد السياسة اجلغرافية والسيادة املكانية، وضده

وتتخلق بفضل شبكات التبادل عرب القومية املتسارعة مبادئ عامة ومبادئ ... القوت نفسه 
أخرى، أخرى، جزئية جديدة، مع بزوغ وتطور هويات جديدة ووحدات جديدة وقيم جديدة 

  ".خالل املشاركة يف استخدام وتداول نفس الرموز واألسواق والسلع
تثبت تصاعد الطابع اجلغرايف  Supra-territorialityإذًا الرتعة اإلقليمية التجاوزية 

العاملي على خالف التقليدي ضمن عمليات الدفق التجارية بني البلدان مما يدفع باحلديث ليس عن 
حجم التجارة العاملية وتزايدها بل عن فورية التحويالت البينية ذات العالقات التشابكية 

تفصل يف حتليالا اجلغرافيا والزمن عن األطر املنظومية  الالحمدودة، وحبسب الرتعة التجاوزية اليت
من األعلى ومن اخللف وليست من اخلارج إذا عملية حتدث  -العوملة–داخل عامل واحد فهي 

  .العاملي ومن الداخل الوطين
ذلك أن العوملة االقتصادية  ال يقتصر مفعوهلا على التأثري يف خصائص ومميزات الدولة أو 

، ومفهوم التجاوز هذا قد )3(»حتدث مفعوال انقالبيا يف شروط وجود الدولة«وإمنا على هويتها 
إىل فك ثنائية  Scholteيتضمن احتمال حتلل الدولة ذات السيادة والنظام، وهو ما يؤدي برأي 

  .االرتباط بني اهلوية واإلقليم وبني اهلوية والسلطة السياسية
 - على أقل تقدير-فإننا  )∗(حددت هوية العوملة االقتصاديةبعد ما تطرقنا إىل األطر النظرية اليت 

نكون قد أزلنا بعض الغموض الذي كان يشوب الظاهرة املركبة وخصوصا يف أن فهمها وفهم 
                                                

  .905جون آرت شولت، املرجع السابق الذكر ، ص )1(
  .41جيرت بارتلسون،نفس املرجع ، ص  )2(
  .40ص . عنفس املرج   )3(
لعوملة من يف احلقيقة ال ميكن أن خنص العوملة يف مرجعياا النظرية بأحد أبعادها بل جيب أن يكون البحث يف األطر اليت حددت اهلوية املركزية ل )∗(

سم بصفة الكالنية والشمولية، لكن ألن يف األصل العوملة عملية واحدة تت. خالل إحتاد مجيع أبعادها االقتصادية  والسياسية  واإليديولوجية  والثقافية
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القومية يف ظل تلك /ديناميتها االقتصادية يتسىن يف الغالب عرب تشخيص حال وواقع الدولة الوطنية 
منوحة أو املنتزعة وهذا بالرجوع إىل الواقع العملي، فلدينا اآلن األولويات اجلديدة املفروضة أو امل

، وليست ذات أدىن تأثري فهي ليست أكثر من مؤقتة حالة شكالعوملة يف : ثالثة نزعات رئيسية
ومتحمسة  نزعة ثائرةوال تعرب عن حالة جديدة إطالقا، وهذا حسب رأي الواقعيني املتشائمني، مث 

ة اليت تعرب عن حالة من أكرب من انتقال للسلع واخلدمات واألفراد واملال ومتفائلة اته املرحل
واملعلومات بل هي حالة حتول وتأثري جديدة غريت منط الدولة السيادي وضيقت عليه، ونزعة 

وطمس  جتاوز احلدودأخرية تتضمن مفهوما جديدا هو كون العوملة االقتصادية ال تكون بدون 
  .د من اإلقليمية العامليةاجلغرافيا والزمن بل الب

  فأي هذه التصورات أقرب إىل الصحة من األخرى؟ 
وهو ما يبدو جليا يف املطلب الثاين والذي سنكشف من خالله ديناميات العوملة يف الواقع  

  .العملي وأثرها على الدولة الوطنية
  .تشخيص واقع الدولة الوطنية ضمن ديناميات االقتصاد العاملي: املطلب الثاين

مدخل فهم األساس الفكري : عوملــة العــالقات االقتــصادية الدولــية: الفرع األول
  ).القومية(الدولة الوطنية/ لالقتصاد السياسي العاملي

حينما يرى  Joshua.Goldstein" جوشوا غولدشتاين"تأسيسا على ما أقر به وأكده بقوة       
دراسات األمن الدويل، واالقتصاد )1(ني رئيسيني مهابأن العالقات الدولية مؤلفة من جمالني فرعي

دراسة التجارة والعالقات النقدية والشركات  - هذا األخري- السياسي الدويل، والذي يتوىل بدوره
متعددة اجلنسيات واالندماج االقتصادي األورويب والسياسات الدولية للبيئة العاملية والفجوة 

  .يا التنميةاالقتصادي بني الشمال واجلنوب، وقضا

                                                                                                                                                   
، مايل املربر يف ذلك هو أن جممل اإلطالعات اليت مكنتنا من فهم املوضوع ودراسته توحي وتؤكد جزما بأن منشأ العوملة احلقيقي واألول اقتصادي

لولة، املرجع السابق الذكر، وسري أمني حممود حيدر، السيادة يف حتوالت العوملة، الدولة املغ: مثال: تقين وليس سياسي، أنظر يف هذا الشأن
دار الكتاب : بريوت(عبد اهللا عثمان عبد اهللا، إيديولوجيا العوملة، من عوملة السوق إىل تسويق العوملة، / إمرباطورية الفوضى، املرجع السابق، ود

 ).2003األوىل، ماي  اجلديد املتحدة، الطبعة
  .459ص  ،املرجع السابق الذكرستيف مسيث، وجون بيلس، :، يف " عصر العوملةاالقتصاد السياسي الدويل يف" روجر، توز، )1(
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فإن موضوع الدولة الوطنية سواء من خالل تراجع  مبدأ سيادا وحجم التأثريات  
الواردة عليه أومن حيث تراجع قوة الدولة يف حد ذاا واليت ال تنحصر فقط يف اإلطار املادي بل 

يله دون كل اجلوانب اليت تشكل حافزا على التحرك واملناورة والتواصل أيضا، ال ميكن فهمه وحتل
ولوج هذا احليز من سياسة االقتصاد واقتصاد السياسة  ويف املستوى العاملي على غرار الدويل 
واحمللي،كما أكد الكثري من املفكرين مسألة ضرورة ربط العالقات السياسية التقليدية بني الدول 

  .باالقتصاد السياسي الدويل من أجل توضيحها وفهمها
لالقتصاد السياسي الدويل يف العالقات الدولية إلشكالية الدولة من خالل املادة التحليلية 

، طرحت إشكالية جوهرية مبثابة )اقتصاد معومل(و االقتصاد احمللي الوطين ضمن نسق العوملة 
املوضوع احلقيقي اجلدير بالبحث والتقصي، تتمثل يف وجود عالقات دولية آخذة يف التعومل 

تجارة واالستثمار األجنيب وحركة التمويل رغم أمهيتها، وكما تتجاوز مشاكل موضوع اإلنتاج وال
أن هذه العالقات فيما بني الدول إشكاليتها تتجاوز إىل حد ما حالة الفقر والوضع اإليكولوجي 
والعدالة واملساواة، بل إنه يف حقيقة األمر اإلشكال يأخذ تصعيدا أكثر عمقا، فاإلشكال احلقيقي 

من عدم تطابق الفعل أو احملتمل بني  نظام الدولة الرمسي القائم على يتمحور حول حالة : إذًا
ونظام اقتصادي آخذ يف التعومل واالبتعاد عن اإلقليمية بشكل  )األمة-الدولة(األرض واإلقليم 

من أن احلقيقة اجلديدة " )2(Strange  "سترانج"، وكأصدق تدليل على ذلك ما أقر به )1(متزايد
غشاه اقتصاد عاملي عايل االندماج، ناقص التنظيم، سريع النمو، ولكن هي أن نظام الدول ي

بالنتيجة غري مستقر إىل حد ما، فهناك توتر بني تقرير املصري الوطين، ومبدأ االنفتاح يف اقتصاد 
  "بريام"، كما أكد "عاملي، وهذا هو اجلوهر املثري للمشاكل يف االقتصاد السياسي الدويل

Burnham التركيب  ،هو...إن أهم توتر يف الرأمسالية املتأخرة:"ضوع من خالل قولهعلى املو
  )3(".السياسي الوطين للدولة والطبيعة العاملية للتراكم 

                                                
  .464نفس املرجع، ص    )1(
  .465املرجع نفسه، ص   )2(
  . 465نفس املرجع ، ص   )3(
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بؤرة  -على أقل تقدير -إذًا رأس اإلشكال مبدئيا، يتأسس يف الطرح الذي ال ينفي 
ار أا الوحدة األساسية األولية التوتر احلقيقي بني الطبيعة الوطنية اإلقليمية للدولة على اعتب

  . السياسية يف العالقات الدولية وكذا االقتصاد العاملي العابر للحدود الوطنية بشكل متزايد
من خصائص االقتصاد العاملي أنه متقاطع مع احلدود الوطنية للدول ألنه يف األساس األول 

امتداده وطبيعته يأخذ بعدا عامليا، لنشوئه جمموعة اقتصادات وطنية لوحدات سياسية، كما أنه يف 
والواضح اليوم يف ظل املرحلة اجلديدة للعوملة االقتصادية ومن خالل جمموعة شواهد وإحصاءات 
ميكن إثبات صفة ما لالقتصاد الوطين للوحدة على أنه بات دوليا يف اجلزء األكرب منه الرتباطه يف 

لد حالة من التعقيد، متس عملية إدارة هذا االقتصاد الواقع جبملة أنشطة دولية، وهذا بطبيعة احلال و
  .، وذلك بغية حتقيق األغراض والدوافع واألهداف السياسية للدولة أو احلكومةالدويل-الوطين

إن التعقيد الذي مس العملية اإلدارية وصعب مبدأ العمل من خالهلا إثبات السياسي على 
ة قدمية مضموا تعقد إدارة االقتصاد الوطين يف قائمة االقتصادي هو يف الواقع تعبري عن مشكل

  .منحاها الدويل خارج إقليم الدولة الوطنية
إذًا الوحدة األساسية يف االقتصاد الدويل تتمثل باألساس يف االقتصاد الوطين، حماط حبدود 

دفق ذو مادية للدولة، أما األنشطة فتتمثل يف العمليات التجارية وكذا االستثمار ورأس املال املت
  .الطابع احلكومي أو ما يعرف باملدفوعات

لكن رغم ذلك ، قد حيسب كل هذا الكالم الذي سبق على املدرسة الواقعية التقليدية 
يف العالقات الدولية وهو رمبا جمرد منوذج شكّي أكثر منه واقعي ألنه وببساطة، جل احلياة 

تعىن بغرض نفي خاصة التبسيط يف  األكادميية السياسية والعملية أضحت قائمة على جمادالت
مسألة االقتصاد الدويل البسيط والواضح واملباشر القائم من خالل تلك العالقات االقتصادية 
التجارية بني اقتصادات وطنية منفصلة تسيطر عليها حكومات وطنية، وكل تلك التوجهات 

االقتصاد "القدمي البسيط  اجلديدة تبحث يف عملية فهم جديدة، دف إىل حتوير وتوسيع النموذج
 Wordاقتصاد سياسي عاملي أو معومل "ليحل حمله  " International Economy  الدويل
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Political/Global Economy" )1(. ومن أجل فهم أكثر لالقتصاد السياسي املعومل ميكن إدراج
  :الشكل املوايل

  .أساس االقتصاد السياسي العاملي: (2)الشكل رقم           

  
  

  
  

 
 

مركز اخلليج لألحباث والنشر : اإلمارات العربية املتحدة(ستيف مسيث، جون بيليس، عوملة السياسة العاملية، ترمجة مركز اخلليج لألحباث، : املصدر
  .470، ص ) 2004والترمجة، الطبعة األوىل، 

من خالل الشكل يتضح على األقل بأن هيكل االقتصاد السياسي العاملي يتضمن هيكل 
القتصاد الوطين للدولة القومية الوطنية والذي يتضمن بدوره طابعا حمليا إقليميا، يقع على أرض ا

الدولة، إضافة إىل مجلة اقتصادات اإلنتاج واقتصادات اخلدمات املتكاملة األخرى، واليت تقع يف 
يصبح : ختصارومنه با.الغالب خارج اإلقليم أو األرض اليت تقع يف يد احلكومة، ولكنها تابعة هلا 

  :لدينا معادلة مفادها
  اقتصاد خدمات متكامل/ اقتصاد اإلنتاج]+ االقتصاد الدويل= [االقتصاد السياسي

  
WPE    =    [I E]  +   PE/CS 

  

معومل  أكثر دقة عن الوضع االقتصادي املعومل اليوم، فإنه اقتصاد سياسي بتعبري آخر         
األصعدة، فهو كما توضح املعادلة يتضمن االقتصاد الدويل  كونه هيكال معقدا ومتعدد ،بالفعل

 Roger "روجر توز" مضافا إليه اقتصاد اخلدمات املتكامل واقتصاد اإلنتاج، وحبسب تعبري

                                                
  .467املرجع نفسه، ص   )1(

االقتصـــــــاد 
 الوطني

الدولة [ 
]اإلقلیمیــــــــة  

 
االقتصـــــــاد 

ــيــنالوطــ  

 
الخدمــــــات المتكامــــــــل/ اقتصـــــاد اإلنتاج  
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Tooze موع ال فإن أنشطة هذا االقتصادكلي ألنشطة عدد كبري من املؤسســاتهي ا 
باط عضوي باالقتصاد الوطين والدويل من حيث والكيانات العابرة للحدود الوطنية، وهي ذات ارت

 ،]االقتصادية للدولة/ ضمن الوالية القضائية لألنظمة القانونية[عها ضمن أراضي الدول و ووق
مع استراتيجيات احلكومات الوطنية، وهو ناسبة أو متفقة وهي ليست بالضرورة يف استراتيجياا م

لكون الدول يف ظل حالة من التوسع يف  ،ذلكما يفرض مجلة حتديات حقيقية على الدول ضمن 
تواجه فعال حتديا من حيث عدم مالئمة قدرا  ∗النشاط االقتصادي ذو البعد السياسي

الضبطية،حبيث تنتهي أو تنخفض بشدة إمكانيات املراقبة واملساءلة يف نفس اال مبا يولد، مجلة 
ل املعامالتية اجلديدة، تفرض بدورها حتديات من املتغريات البنيوية والوظيفية والعديد من األشكا

أكرب وتصمم هيكال اقتصاديا سياسيا جديدا تبدو فيه الدولة أضعف وأشد مما كانت عليه حاجة 
األشكال واملمارسات  فما هي يا ترى أهم تلكإىل البحث يف عمليات هيكلية وتكيف جديدة، 

الدولة الوطنية االقتصادي  خر على دورواليت أثرت بشكل أو بآاجلديدة يف االقتصاد العاملي 
ديناميات العوملة أن تفك تلك العالقات القائمة بني  وكيف ميكن؟ خصوصا والسياسي فيما بعد
ال ميكن تغييبها خاصة وأن نسق العوملة مل يكتمل حتليل كوحدة  ،االقتصادية وعنصر الدولة

  بعدها؟
لالقتصاد املؤساسية /ديناميات البنية الوظيفية :حنو تفسري و فهم خمرجات العالقة : الفرع الثاين

  .الدولة الوطنية/العاملي
إن البحث يف مدى العالقة احلقيقية القائمة اليوم واليت تأكد منذ العقد األخري من القرن 
العشرين أا اختذت شكال أكثر تعقدا وأعمق أثرا مما كانت عليه يف السابق، تلك الصورة اليت 

واهليكل العام اجلديد ) االقتصادات احمللية(بوق بني كتلة كيان الدولة الوطنية توثق ربطا غري مس
  .وغري البسيط لالقتصاد العاملي ذو األبعاد السياسية يف الكثري من املداخل

                                                
) وضع العوملة االقتصادية(حبيث يف الوضع احلايل . ملعوملمتثل التجارة كمسألة اقتصادية حبتة مثال عامال رئيسيا يف خلق البعد السياسي لالقتصاد ا ∗

فاليوم أصبحت التجارة قضية سياسية هامة وحية . فاالقتصادي مالزم للسياسي والعكس. ا هو سياسيعمبات من الصعب فصل ما هو اقتصادي 
اعات، مثال مسألة الصفقات وبيع األسلحة، وكذلك وهي تولد الكثري من الصراعات والرت. وحاضرة يف كثري من االقتصاديات السياسية  الوطنية

يات فوخل لقدمي كانت له مجلة أبعاد جتاريةا روهي يف احلقيقية ظاهرة نتيجتها ليست جديدة فاالستعما. مسائل التنافس الدويل حول األقاليم
  . اقتصادية
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هذا البحث يدفع حنو ضرورة الكشف عن أن للعوملة االقتصادية ديناميات وآليات وأركان جديدة 
أطرا جديدة ختتص باشتغاهلا وهذا اعتبارا لكون  - أو بدون قصدبقصد - حبيث من خالهلا تؤسس

 وليسالعوملات  هي، قد نصطلح يف الكثري من السياقات على حقيقة ماالعوملة متتلك أبعادا خمتلفة، 
  .∗العوملة

ومن األركان األساسية للعوملة االقتصادية، عوملة التجارة وعوملة رأس املال وعوملة 
، وهي كلها قطاعات ليست وسطية بل )اجلانب التكنولوجي التقين(لومات اخلدمات وعوملة املع

جوهرية يف إثبات احلضور الدائم والضروري للدولة الوطنية يف هيكل االقتصاد الدويل،ومن 
العوامل اليت سامهت يف عوملة االقتصاد العاملي من منظور عملي ميكن حصرها يف ثالثة عوامل 

  :رئيسية هي
سنة األخرية، حبيث ) 40(يف قيمة التجارة الدولية خالل األربعني  التصاعد اهلائل -1

، 1995مليار دوالر عام  6000، بلغت 1950ضعفا مما كانت عليه سنة  14تضاعفت 
عام  %15إىل  1950عام %  7 كما أن نسبتها إىل الناتج احمللي اإلمجايل تضاعفت من

عكس فعال مدى الفرق خالل العقدين األخريين مبا ي% 22.5لتصل إىل  1974
، وكذا )مرحلة ما بعد احلرب الباردة(املرحلي ملرحلة التسعينيات على وجه اخلصوص 

يعكس حجم التحرر واستمراره يف اجلانب التجاري العاملي، وميكن إدراج اجلدول 
  :    املوايل للتدليل على بعض املؤشرات حول منو التجارة العاملية

  
  
  
  
  

                                                
العوملات األبعاد واملوجات التارخيية، واملؤثرات اإلقليمية، وتوجيه  ":بعنوان. ورد يف هذا الشأن الذي يكن خاصية مشولية للعوملة مقاال مترمجا  ∗

جملة : معصومة حبيب يف/ ، ترمجة بدر الرفاعي، مراجعة د"العوملات "جوران توربون،: لإلطالع أكثر أنظر. جوران توربون: بقلم"احلكم املعياري 
 .6، ص 2001، ماي 106، العدد 20آلداب، السنة الس الوطين للثقافة والفنون وا: الكويت، الثقافة العاملية
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   .منو التجارة العاملية  بعض مؤشرات): 3(اجلـــدول رقم        

  )مليارات الدوالرات األمريكية( 

  1995مستوى   مستوى سابق  )أرقام عاملية(القياس 

  2.600  )1960(66  استثمار أجنيب مباشر

  6.000  )1950(430  )1990قيم (صادرات 

  650  )1970(100  احتياطي رمسي للقطع األجنيب

  1.230  )1979(100  لقطع األجنيباألرقام اليومية يف أسواق ا

  7.876  )1964(20  إيداعات بنكية لغري املقيمني

  372  )1972(9  قروض عرب احلدود

  461  )1960(1  سندات عرب احلدود

  50  1984استهلت يف   إصدارات أسهم أوروبية

  120*  )1980(10  تعامل باألسهم عرب احلدود

  1.162  1980صغرية قبل   األرقام اليومية للعقود الثانوية

مركز اخلليج لألحباث : اإلمارات العربية املتحدة (، عوملة السياسة العاملية، ترمجة مركز اخلليج لألحباث ، "جون بيليس"، "ستيف مسيث: "املصدر
  .900، ص ) 2004والنشر والترمجة، الطبعة األوىل، 

الشركات املتعددة اجلنسيات زيادة تدفق االستثمارات إىل مجيع أحناء العامل بسبب تزايد نشاط  -2
 3،2ذات الفروع املتعددة ويف مجيع أحناء العامل، وهي تنافس الدول، حبيث بلغت استثماراا 

  .وذلك يف القطاعني اخلدمي والتجاري 1996ترليون دوالر عام 
تصاعد وتنامي ثورة االتصاالت واملعلومات اهلائلة عامليا، بال حدود وبأسرع وقت ممكن  -3

  .كثافة وأعمق
 " التدويل"رغم املراحل السابقة واليت ترسخ خالهلا مفهوم : ذاإ

"Internationalization"  واليت اتسمت بتعاظم دور العالقات االقتصادية الدولية مقارنة مع
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، إالّ أن الوضع اجلديد خصوصا العقد )الوطين(النشاط االقتصادي على الصعيد احمللي والقومي 
، الدويل-االقتصادي عشرين، مل يعد ممكنا احلديث فقط عن حماوالت تراجعاألخري من القرن ال

بل وتوجهه حنو العاملي، حبيث أصبح من املمكن احلديث عن مستوى اقتصادي عاملي ذو آليات 
وأبعاد سياسية يف الغالب، وأصبح هو نفسه الوحدة األساسية االقتصادية، وتبعا لذلك فقد تأثرت 

وذلك من خالل تلك  ∗تأثر يف دورها االقتصادي على املستوى اجلزئي والكليالدولة الوطنية أميا 
  .اآلليات اجلديدة يف التجارة العاملية

  .تنامي سطوة الشركات متعددة اجلنسيات وأثرها على الدولة:  البند األول
                 s/Multinational CorporationsTransnational Companie   

  حسب مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 2004ت عام تشري إحصائيا
"UNCTAD"  شركة متعددة اجلنسيات  65000إىل أن أصبح اليوم يف العامل أكثر من  

فرع خارجي يف بلدان أجنبية ،وصفت بأا متعددة اجلنسيات ألا خلقت  850000متتلك 
ن الفروع يف بلدان متعددة، كما أن ، أي من خالل مجلة م)1(استثمارات أجنبية مباشرة خارجية

مائتني من القوى االقتصادية الكربى عامليا جند حنو  )200(بعض اإلحصائيات تشري إىل أنه من بني 
فقط من حكومات الدول  )40(منها من الشركات عابرة القومية أو أربعني  )160(مائة وستون 

ئل والظهور املتعاظم هلذه الشركات العمالقة ، وتقر معظم الدراسات أنه مع التزايد اهلا )2(القومية
فإن دور الدول الوطنية تراجع كثريا وتضاءل حجمها وتقلصت مع تزايد ومنو وسائل االتصال 

  .والتكنولوجيات احلديثة وتنوع وسائل النقل والتدفق عرب احلدود الوطنية
يف بلد ما وهلا تعامالت مع والشركة العمالقة اليت تتخطى احلدود الوطنية تعين أية شركة مقيمة  

يقتصر على TNC جمتمع أو حكومة دولة أخرى، فمصطلح الشركة اليت تتخطى احلدود الوطنية 

                                                
على العموم يف ضرورة توفري االستقرار االقتصادي وحتقيق MACRO   والكلي   MICROدور الدولة االقتصادي يف املستوى اجلزئييتمثل  ∗

، وذلك من خالل ممارستها ملهامها عن طريق الكفاءة يف ختصيص املوارد االقتصادية وتوفري سبل توسيع القاعدة اإلنتاجية وزيادة معدل استخدامها
سياسات (النقدية  ممارسة الدور التشريعي يف وضع األطر القانونية اليت حتكم املعامالت، والدور الرقايب يف محاية املصاحل، إضافة إىل السياسات املالية

  ).إخل...اإلنتاج والتوزيع، األجور، سعر الصرف، التجارة اخلارجية
(1) Matthieu Crozet,Paminakoenig, "Le Role Des Firmes Multinationales Dans Le Commerce International", 
Cahiers Français, La Documentation Français, No325, P 13. 

  .71ص ) 2007املكتب اجلامعي احلديث، : اإلسكندرية(ممدوح حممود منصور، العوملة، دراسات يف املفهوم والظاهرة واألبعاد،  ) 2(
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الشركة اليت هلا شركات تابعة يف دولة أجنبية، هي مبثابة فروع للشركة األم أو شركات فرعية 
  .مؤسسة بشكل مستقل أو شريكة حبصص ما

يف كيفية تأثري تلك الشركات متعددة اجلنسيات على الدولة ينبغي يف هذا الصدد البحث  إذا
  .الوطنية، على دورها ووظائفها

لعل من أهم األهداف اليت تطمح إىل حتقيقها الشركات املتعددة اجلنسيات حتقيق أكرب 
منفعة بأقل التكاليف وبكل الضمانات، وهذا طبعا من خالل مجلة آليات على رأسها البحث يف 

 Les Investissements Verticaux" يعرف باالستثمارات العمودية و األفقية  عملية خلق ما

Et Horizontaux" ،1(وهي بذلك تزحف على صالحيات الدول من خالل( :  
استغالل العمالة احمللية رخيصة األجر يف ظل غياب تنظيمات عمالية قوية خصوصا يف الدول  -1

دوالرا أمريكيا لستة  70يف بعض الشركات يعادل  النامية، حبيث متوسط األجر الشهري للعامل
ساعات عمل يوميا، وذلك يف غياب االلتزام بالتأمني االجتماعي أو ) 8(أيام عمل أسبوعيا، ومثاين 

  .الرعاية الصحية أو التعويضات
التهريب الضرييب والتحايل على السلطات الضريبية يف الدول املضيفة وعدم إظهار األرقام  -2

بني فروع   Transe Pricing ة لألرباح احملققة وهذا من خالل سلسلة من التحويالت احلقيقي
هذه الشركات، حيث يقوم أحد الفروع بالشراء من فرع آخر يف دولة أخرى بأسعار مبالغ فيها 

  .لنفس الشركة
يف الدول  استغالل اخلامات واملوارد األولية الطبيعية يف صناعاا اخلاصة مبا يؤثر على التنمية -3

  .النامية
  .عدم االلتزام مبعايري األمان يف املصانع املقامة يف دول اجلنوب -4
جلوء هذه الشركات إىل بعض املمارسات غري املشروعة كالرشوة واستغالل الوضع السياسي  -5

للدول يف حتقيق مصاحلها اخلاصة ولو على حساب االقتصادات الوطنية للدول فقد أصبحت 
دخل لتغيري نظم احلكم غري املتعاونة وغري املتفقة معها مثل ما حدث مع حكومة مبقدورها الت

  ).حالة انقالب عسكري(يف شيلي " سلفادور الليندي"
                                                

  .72نفس املرجع ، ص  ) 1(
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غري رمسية للحد من  Cartelsكما أن الشركات العمالقة مبقدورها تكوين احتادات منتجني -6
اليت تتم من خالل  Mergers اج املنافسة حول األسواق العاملية، إضافة إىل عمليات االندم

بني الشركات العمالقة على املستوى العاملي، وذلك بدافع حتجيم  Acquisition عمليات الشراء 
 املنافسة وزيادة الكفاءة االقتصادية واقتسام األسواق، هذه العمليات أدت إىل ظاهرة التركيز 

Concentrationعمالقة على هذه االندماجات ، حبيث سيطرت جمموعة قليلة  من الشركات ال
Mega Merger جند ثالث شركات فقط هي: على قطاعات إنتاج أو خدمات بأكملها مثال : 

Master Card, VISA  و American Express من احلجم  %95، تدير فيما بينها حوايل
  .)1(العاملي للمعامالت عن طريق بطاقات االئتمان

ملية التصرفية للشركات املتعددة اجلنسيات يتضح فمن خالل بعض هذه الدالالت الع إذًا
جليا أن نظام الدولة الوطنية، خمترق من خالل تلك التالعبات واملراوغات اليت متارسها تلك 
الشركات وقدراا اهلائلة على البيع، وكذا علبة شراء أصول شركات منافسة فهي تفرض جمموعة 

ولة يف حالة شعورها بتكبد اخلسائر، صحيح شروط استثمارية ومتتلك جمموعة آليات ضد الد
ترتبط هذه الشركات بأنظمة االسترياد والتصدير اليت تقوم ا بنشاطات اقتصادية تتخطى احلدود 
الوطنية لكنها يف الغالب يف إمكانياا تتأثر أيضا جبملة التغريات اليت تطرأ على املعايري الصحيحة 

فهذه الشركات . ياسات العامة للحكومات األجنبية املضيفةومعاير السالمة وأنظمة االتصال والس
لو أحست بأا ستتكبد خسائر مالية فإا تتودد إىل احلكومة األجنبية وتكسب دعمها من خالل 

:                                                                                                    )2(أربع وسائل هي
  .، حيث تطلب الشركة من حكومتها الضغط على احلكومة األجنبيةبشكل غري مباشر - 1 

، عن طريق إثارة إحدى القضايا املتعلقة بالسياسة العامة يف إحدى بشكل غري مباشر -2
  .املنظمات الدولية

  .، يف موطنها األصلي عن طريق البعثات الدبلوماسية يف السفارةبشكل مباشر -3
  .اخل القطر الذي تعمل فيه من خالل وزارات احلكومة، دبشكل مباشر -4

                                                
  .73نفس املرجع، ص  ) 1(
ستيف مسيث، جون بيلس، املرجع السابق الذكر، : ، يف"األطراف املتخطية للحدود الوطنية واملنظمات الدولية يف السياسة العاملية" بيتر ويلتس، ) 2(

  .606ص 
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  .كاالحتادات التجارية وغريها من القنوات ممارسة الضغوط -5
وهكذا يف مقدور الشركة أن تلعب دورا بارزا يف السياسة الوطنية للدولة املضيفة وذلك 

ثة وتزايد كطرف سياسي فاعل يتخطى احلدود الوطنية، ومع تسارع الثورة التكنولوجية احلدي
حجم االتصاالت العاملية، أصبح ال حاجة ملركز عملية اإلنتاج بصور رئيسية، بل إن هناك من 
الشركات املتعددة اجلنسيات أصبحت موحدة عامليا، ونوعت إنتاجها وذلك عن طريق توزيع 

عليه مراحل اإلنتاج املختلفة يف بلدان متعددة، ولكن حتت عالمة جتارية تسويقية موحدة، وتتضح 
العوملة بشكل جلي وكذا أثرها على الدولة الوطنية عندما تقوم هذه الشركة بتعيني العديدة 
العاملني فيها يف العديد من الدول دون سيطرة بلد واحد على ذلك، كما أا تضبط لغة حتدث 

  .∗عادة ما تكون اللغة اإلجنليزية) لغة واحدة(مديريها على مقياس واحد 
إغفال البعد السياسي يف تأثري الشركات العمالقة العابرة للحدود على  بيد أنه ال ينبغي

، بتوسع نشاطاا ومن خالل تزايد أعدادها )الشركات(الدولة الوطنية وذلك نظرا حلجمها املتزايد 
وتعقد عملياا، فقد أصبحت هذه الشركات أقدر على مراوغة الدول واحلكومات من خالل 

لتدفقات النقدية، وفرضها للعقوبات التجارية وتنظيمها عمليات اإلنتاج، جتنب مراقبة احلكومات ل
وهو ما خيلق يف حاالت كثرية حالة من التعقد يف العالقات بني الدول مبا يوضح جليا عمق التأثري 

  .على سيادة الدول وتناقصها عرب تلك اآلليات والديناميات املستحدثة
من خالل فقد هذه األخرية لعنصرين هامني من  فالدولة الوطنية قد تأثرت يف سيادا

عناصرها مها القدرة على السيطرة على العمالت املتداولة والسيطرة على التجارة اخلارجية وبفقد 
هذين العنصرين أصبحت الدولة غري قادرة على ضبط عمليات التدفق النقدي، أما على مستوى 

على قيمة الدوالر واجلنية والفرنك الفرنسي وكذا  العنصر األول فإن الكثري من األزمات اليت أثرت
الني يف العقدين األخريين من القرن العشرين أنتجت عجز احلكومات أمام املصارف املتخطية 

  .للحدود الوطنية وجمموع املضاربني يف املستوى التجاري العاملي
ارية تدفقية أما فيما خيص اجلانب التجاري فإن الوضع العاملي أصبح يتسم خبصوصيات جت

حتدث يف الغالب يف شكل جتارة بني فروع الشركة املتعددة اجلنسية الواحدة، وحبسب بعض 
                                                

غالب على جممل حتليالت العالقة القائمة بني العوملة والدولة، وهو ما يؤكد إىل ) ريكياألم(، يبدو أن الطابع الغريب )حول اللغة(يف هذا الطرح  ∗
  ". هو األمركة"حد ما أن املصطلح الذي يليق يف مقابل العوملة 
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ثلث التجارة العاملية ككل، ويصل إىل  3\1التقديرات فإن حجم التجارة البينية يعادل حنو 
  .)1(يف بعض الصناعات ذات التقنيات العالية 2\1النصف

  :ركات العابرة للقوميات يف اطار التجارة البينيةومن اآلليات املتبعة من قبل الش
Ã  ا تضع أسعارا حتويلية لإلقالل من ضرائبها،واملقصودهو أن الشركة  باألسعار التحويليةأ

حتدد سعرا لصادراا يف إطار العمليات التجارية من البلد مثل الصناعي حنو بلد نامي، وهذا ضمن 
يشترط أن يرتبط هذا السعر بسعر أي سوق من األسواق،  الشركة ذاا أي ما بني فروعها وال

وال يشترط أن يؤثر تبدل بسعر التحويل يف املبيعات أو األرباح اإلمجالية يف مرحلة ما قبل تفضل 
  .الشركة بتسديد القيم الضريبية واملستحقات

ة فالشركات متعددة اجلنسيات قد تنجح يف وضع أسعار حتويلية مصطنعة إما ألن احلكوم
ال تعرف ما سيكون عليه السعر املناسب أو ألن الشركة تغش يف تصرحياا عن حجم سلعها 

، وهو ما يؤكد عجز احلكومة عن أن تضع أية توقعات بشأن تأثري سياساا املالية )2(ونوعيتها
  .والضريبية يف  تلك الشركات 

Ã د ثالثبالتبادل التجاري عرب بلأيضا جند من اآلليات اجلديدة ما يعرف Triangulation " 
"eOf Trad،  فقد تبني تبعا هلذه اآللية وهي من بني أعقد العمليات اليت تتبناها تلك الشركات

احلكومات أو الدول العظمى تقف اليوم خائرة القوى بالفعل أمام منع أية تسربات " العمالقة أن 
إحدى الدول تضم مستوى  أو تدفقات على املستوى العاملي وحىت الدويل، حىت يف حالة كون

أكثر شحنة من العداء والكراهة ألطراف ما من كوا دوال، فإن هذا العداء ال يهيئ الفرصة سهلة 
ويف املعلومات ) السلع واخلدمات ورؤوس املال(ألي كان، يف أن مينع حركة األفراد والتجارة 

ل احلرب الباردة على منع وهذا يف الغرض التجاري ومثال ذلك عدم قدرة الواليات املتحدة خال
مواطنيها زيارة كوبا وهي البلد الشيوعي آنذاك، كما ميكن اإلشارة إىل أن مقاطعة العمليات 

قد يكون ممكنا إىل حد، لكن ال توجد طريقة سهلة ومضمونة للوقوف دون ) التجارية(املباشرة 
تنطلي جمرياته حىت على  التبادل التجاري غري املباشر عن طريق بلد ثالث، وهو أسلوب مراوغة

  . اجلانب العقايب هلاته الشركات من قبل الدولة السيدة
                                                

  .609بيتر ويلتس، املرجع السابق الذكر، ص  ) 1(
  .610املرجع نفسه، ص  ) 2(
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Ã كما أن الشركات متعددة اجلنسيات تسعى إىل تعظيم أرباحها فكأمنا وبصورة مباشرة يف
القصد وغري مباشرة يف حاالت أخرى من حيث العمل التجاري تعمل على حتجيم قدرات الدول 

وهي تعين  Arbitrage تعتمد يف ذلك على عملية املوازنة التنظيمية   على التصرف حياهلا، وهي
عملية شراء منتج من سوق معينة وبيعه يف سوق أخرى، بغية حتقيق ربح من فرق األسعار يف 
السوقني، مبا صعب فعال على احلكومات ضبط النشاطات التجارية هلاته الشركات داخل حدود  

ركة ما تعارض سياسة حكومة معينة وترفضها هنا متلك الشركة بالدها، ففي حال ما إذا كانت ش
سالحا خاصا تنظيميا، تسعى من خالله إىل كبح مجاح الدولة وإرجاعها عن هدفها وسياستها  
املنتهجة من خالل التهديد خبفض إنتاجها احمللي أو إيقافه ائيا، مقابل رفع وزيادة هذا اإلنتاج يف 

توازن الشركات بكل معقولية وحرية بني أن ختتار رفع إنتاجها يف  دولة أخرى ويف هذه احلالة
الدول اليت تفرض أدىن حد من معاير السالمة والصحة ألا متنحها ميزات تنافسية حبكم أا قامت 
برفع سقف إنتاجها وهو ما يؤثر سلبا على سيادة الدول من خالل انكفائها غري املشروط 

  .صليةوالالإرادي عن سياساا األ
حجم هذا التحول  بيف هذا السياق، احلكومات أصبحت غري قادرة على استيعا

  .االقتصادي العاملي يف إطار سيادي أصيل ومرجعي
يف  "دايفيد لينتال"حقيقة، جتاوز نشاط هذه الشركات حد التعبري األكادميي الذي صاغه 

الشركة املسامهة ": عنواننشر حتت  1960عام  للتكنولوجيا كارنيجيحبث له، قدم إىل معهد 
بأن نشاطها جتاوز حد العملقة واليت ترعب اليوم احلكومات وناخبيها على " متعددة اجلنسيات

العمالة الرخيصة، وقدرات : ، وأن عوامل مثل)1(حد سواء وحترك اجلميع مبا لديهم من سطوة
افية لتوفري القاعدة اليت تسمح اهليمنة على رأس املال العاملي، وهشاشة احلدود القومية اليت مل تعد ك

بنمو قوى اإلنتاج يضاهي أو يوازي على األقل حجم مبيعات فروع تلك الشركات، والذي 
أصبح يساوي حجم التجارة العاملية يف العشرية األخرية، كلها عوامل خلقت تراجع األداء القومي 

ل حىت تتوزع أصابع االام للدولة، وتراجع آلياا الضبطية، تلك الشركات فعال شركات بال دو

                                                
دار الكتاب اجلديد املتحدة، الطبعة األوىل، ماي    : بريوت(من عوملة السوق إىل تسويق العوملة، : ة العومل اعبد اهللا عثمان عبد اهللا، إيديولوجي ) 1(

  .104، ص ) 2003
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وال ميكن مقاومتها، رغم كون الدولة جهازا سياسيا ساعد على قيامها  يف القرن التاسع عشر 
  .)1(وبداية القرن العشرين

انعكاسات خطط واستراتيجيات املؤسسات املالية واملنظمات العاملية على الدولة : البند الثاين
  .الوطنية

مة عمليا بني التحديات العاملية ذات األبعاد االقتصادية والدولة عملية تفكيك العالقة القائ
الوطنية تبدو أكثر مشولية واتساعا ال سيما وأن العوملة ال تتورع عن اخلاصية الشمولية واملستمرة 

، إال أن مساحة  املطلب األولواليت ال ميكن رفضها كلية، ورغم ما تفضلت به املناقشات يف 
ا لتكفل لنا العمق املطلوب يف هذه الدراسة، واحلقيقة أن هناك الكثري من البحث ال تتسع فعلي

املالمح االقتصادية واليت أفرزا العوملة يف شكل أبعاد، ال ختلو من تأثري وال تكاد تستثين الدور 
لذلك ونظرا لكون املوضوع  -اجلانب االقتصادي -املنوط بالدولة يف هذا اجلانب بالذات

نظرا الرتباطها الوثيق من حيث العناصر -ويف كل املستويات مسحية شاملةيستدعي عمليات 
فإننا سوف نبدأ بتلخيص أهم تلك التحوالت والتحديات اليت تشكل يف الغالب -واملؤديات

رهانات حقيقية للدولة الوطنية وتؤثر بصورة أو بأخرى على دورها االقتصادي يف عمليات التنمية 
فما يط وغري ذلك من املهام املنوطة ا على املستوى اجلزئي والكلي، والتكيف والتوجيه والتخط

هي يا ترى أهم تلك املتغريات والتحديات اليت فعال ال ميكن حصرها مجيعا يف جزء فرعي يف 
  حبث ذا احلجم واليت قد تؤثر على واقع الدولة االقتصادي ضمن نسق العوملة اجلديد؟

  .نك الدويل وأثرمها على الدولة الوطنيةصندوق النقد الدويل والب: أوال
) World Bank(  International Monetary Fund (IMF) and IBRD  

 44وحتديدا بعد اإلجتماع التارخيي ملمثلي  1944إن من أبرز النقاط العالقة منذ العام 
بالواليات املتحدة،  New Hampst" يف  "Bretton Woods"  بريتون وودزدولة يف مدينة 

 لك اليت اتصلت بصفة غري معهودة، بدعاوى التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلنوب أو مات
النقد صندوق االتفاقيات الشهرية مث إن شاء  يعرف بدول احمليط واألطراف، وفعال مبوجب تلك

  . (IBRD)  الدويل لإلنشاء والتعمريوالبنك  )IMF (الدويل 

                                                
  .105-104املرجع نفسه، ص ص  ) 1(
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الواردة بني تلك املؤسسات املالية من خالل بصدد البحث يف كته العالقات  وحنن
استراتيجياا املالية والنقدية، وواقع الدولة الوطنية يف  املستوى الذي ال ميكن إال إثبات تدهور 
دورها الرئيسي وتزعزع إمكاناا احملدودة يف ضبط الشأن الداخلي املايل والتنموي جراء بعض 

  .استراتيجيات تلك املؤسسات
الدويل  هلو انعكاس لظروف ومتغريات طرأت فعال على  New Hampstire إن مؤمتر 

النظام الدويل الذي شكلته إفرازات فترة ما بعد الكساد الكبري وأجواء احلرب العاملية الثانية، من 
تلك املتغريات تلك الفوضى اليت سادت مابني احلربني العامليتني، وتلك القيود اليت فرضت على 

ارجية والتجارة الدولية، إضافة إىل إجراءات التخفيض على العموالت ونتائج ذلك املدفوعات اخل
، فكل تلك الدواعي كانت كافية )1(على حركة التجارة ورؤوس األموال وتعقد عالقات املديونية

دول العامل (لعقد ذلك املؤمتر، والذي يهدف باألساس إىل دعم التنمية خصوصا يف اجلنوب 
  ).الثالث

كجهاز متخصص تابع لألمم املتحدة، فإنه  ،(IMF) علق بصندوق النقد الدويل فيما يت
يهدف إىل دعم وتقوية  التعاون الدويل بني الدول وذلك يف اال املايل أو النقدي،ولعل السياسة 

مؤسسة  (IMF)الدول ذات السيادة، مبا يوحي أنه  صكانت فقط من اختصا 1944النقدية قبل 
ف الدولية من مرحلة سيادة الدولة يف جمال السياسة النقدية إىل مرحلة النظام جديدة تغري الظرو

  .     )2(النقدي الدويل واستقراره
إن فهم مدى تأثر الدولة الوطنية يف واقعها املايل أو النقدي بسياسات صندوق النقد 

الصندوق يف جمال الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري يستدعي منا ضرورة احلديث حول أدوار 
التنمية إضافة إىل حجم  اهتماماته ودعواته وتوجيهاته لسياسات الدول خصوصا تلك الواقعة حتت 

وكالة دولية متخصصة من وكاالت األمم  املتحدة،  (IMF)خط التنمية،فصندوق النقد الدويل  
هو يساعد يف منع تعمل على تعزيز وحتقيق استقرار وسالمة االقتصاد املايل والنقدي العاملي و

حدوث األزمات يف النظام النقدي واملايل الدوليني، كما يعترب اهليئة الدولية الوحيدة املكلفة بإجراء 
النقاشات واحلوادث عن السياسات االقتصادية لكل البلدان، فهو مبثابة حمفل رئيسي ملناقشة 

                                                
  .161حسن لطيف كاظم الزبيدي، املرجع السابق الذكر، ص  ) 1(
  .522، ص  املرجع السابق الذكروطنية والتحوالت الدولية الراهنة، الدولة ال:،يف"العوملة واهليمنة األمريكية" حسني فرجية، ) 2(
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إشرافه على السياسات السياسات االقتصادية الوطنية يف سياق عاملي وهو يهتم يف عملية 
: ، وأهم مؤشراته مثلMacroéconomiqueاالقتصادية للبلدان األعضاء بأداء االقتصاد الكلي 

االستهالك، اإلنفاق احلكومي، االستثمار، ميزان املدفوعات، ومعدالت التضخم، ومن بني 
لصرف وتنظيم اهتماماته العمل على حتقيق االستقرار املايل والنقدي من خالل مراقبة أسعار ا

يتوىل مهمة اعطاء املشورة الفنية بشأن السياسات النقدية إذ البنوك واملؤسسات املالية والرقابة،
واملالية ومراقبة التطورات االقتصادية، ومعدل النمو على املستوى العام العاملي، فهو يعمل على 

  :ضمان
  .التوسع املتوازن يف التجارة العاملية -

  .عار الصرفحتقيق استقرار أس -

  .إجراء  التصحيح املنظم الختالالت موازين املدفوعات -

  .مراقبة السياسات الكلية ألداء االقتصاديات الدولية -
، فإنه يهدف إىل صندوق النقد الدويلالذي أنشئ بالتوازي مع  البنك الدويلأما فيما خيص 

طويلة األجل جنبا إىل جنب  عاملية، عن طريق تقدمي قروض اقتصاديةDevelopment حتقيق تنمية 
، وهو بذلك يبين سياسة عامة عاملية من أجل حماربة الفقر وخلق أطر تنمية، وتقدمي (IMF)مع 

  .  قروض البنية التحتية وقروض اإلعمار وإعادة اإلعمار
متثلت يف متويل التنمية االقتصادية  (IBRD) أو  (WB) كما أن مسؤولية البنك الدويل 

، تلك القروض اليت قدمها أواخر األربعينيات بغرض متويل عملية إعادة تعمري وكمثال على ذلك
   .)1(اليت خربتها احلرب يف أوروبا الغربية تاالقتصادا

وعموما فإن كل من صندوق النقد الدويل والبنك العاملي يعمالن بشكل تعاوين وثيق، 
صفة التقارب الكبرية يف تعمق يف ظل التركيز على عمليات اإلصالح االقتصادي، مبا أكد 

جهودمها، واعتمادا على العامل اإلحصائي فإن اجلدول املوايل يوضح أكثر عمليات اإلقراض، 
، وهي 1997إىل  1987للبلدان النامية وهذا حسب الفترة الزمنية من  صايف إقراض الصندوق

                                                
  .162حسن لطيف كاظم الزبيدي، املرجع السابق الذكر، ص  ) 1(
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ن حيث احلاجة إىل م إشكالية الدولة يف العامل الثالثمرحلة جتيب يف الكثري من حيثياا عن 
  .اإلعانات املالية والنقدية من أجل بناء تنمية وطنية مستقرة

  ).بباليني الدوالرات(صايف إقراض صندوق النقد الدويل للبلدان النامية  ):4(اجلدول رقم 
  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  
                  الدوالرات  بباليني    

  13.0  2.6-  12.5  0.8  0.2-  0.0  1.1-  1.4-  2.4-  3.5-  3.4-  .ديةاملرافق العا
                        .شروط السداد

  13.2  1.4-  12.4  0.1  0.2-  1.5  0.3  1.6  0.1-    0.6-  ).إئتمان(سنوات  3-5
إقراض (سنوات  5,3-7

  ).موسع
-2.2  -2.3  -2.4  -.05  -0.7  -1.5  -1.5  -1.4  -1.6  -1.3  -0.7  

  0.2  0.1  1.8  0.5  1.5  0.0  0.7-  0.7  0.1  0.9-  0.5-  .سنوات 4-10
  0.1-  0.2  1.5  0.9  0.2  0.8  1.1  0.2  0.9  0.3-  0.2-  .املرافق التساهلية

                        .حسب ترتيب انشائها
  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1-  0.0  0.1-  0.4-  0.5-  0.7-  0.7-  .الصندوق االستئماين

  0.3-  0.4-  0.1-  0.2  0.1  0.0  0.2  0.1  0.7  0.3  0.5  .التكييف اهليكلي
مرفق التكييف اهليكلي 

  .املعزز
--  --  0.8  0.5  0.9  0.7  0.4  1.1  1.6  0.5  0.2  

  0.9-  0.7-  1.6-  0.9-  0.2-  0.9-  1.2  0.8-  0.2  0.4-  1.1-  .املرافق اإلضافية
                        .حسب ترتيب إنشائها

  0.9-  0.7-  1.6-  0.9-  0.2-  0.9-  1.2  0.8-  0.2  0.4-  1.1-  .التمويل التعويضي
التمويل من املخزون 

  .االحتياطي
-0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.00  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

املرفق التمويلي لتحول 
  .األنظمة االقتصادية

--  --  --  --  --  --  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

  12.0  3.1-  12.5  0.7-  0.2-  0.1-  1.2-  2.0-  1.3-  3.3-  4.7-  .اموع
العوملة ومستقبل الدور االقتصادي للدولة يف العامل  ،"حسن لطيف كاظم الزبيدي: "لس االقتصادي واالجتماعي، نقالاألمم املتحدة، ا :املصدر

  .163، ص )2002دار الكتاب اجلامعي، الطبعة األوىل، :  االمارات العربية املتحدة(الثالث، 
ويف حالة كوا متزايدة نالحظ أن أغلب ااميع ذات إشارات سلبية ،) 4(من خالل اجلدول      

وإجيابية فإن ذلك ينحصر بدرجة معينة يف املرافق العادية أو مدد اإلقراض القصرية ، جند مثال نسبة 
  .أحد معامالت حتليل رئيسة يف ذلك 1997لعام  13.2%

تعين العوملة كثافة التبادالت االقتصادية على املستوى العاملي مع كثافة التدفقات املالية 
ية العابرة للحدود، وإذا كنا بصدد فهم وتفسري تلك العالقة املوجودة بني العوملة االقتصادية التجار
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الكشف عن تلك كمتغري حقيقي والدولة الوطنية السيدة على إقليمها، فإن ذلك يستدعي 
باعتبارها آليات  الرهانات والتحديات اليت فرضتها العوملة ذاا على مؤسساا املالية العاملية

  .على الدولة الفعل العومليوديناميات 
ومن خالل العمل على تلمس املشاهد العاملية حلركة املال واألعمال واألفراد والسلع  

 (IMF)والرسائل واألفكار، من كل ذلك، لعل من أخطر وأهم ما واجه املؤسسات املالية الدولية 
ة املخاطر املالية الدولية، وحتدي حتدي تقوية البنيان املايل العاملي، وحتدي إدار، (IBRD)و 

 وإىل حتد جديد آخر ال يعدمراقبة عملية االنتقال بأقل التكاليف واألعباء االقتصادية، إضافة 
، وعلى هأن يكون أكثر من حتدي تفاقم الفقر العاملي وجهود مكافحته وعقلنة التوجهات إزاء

ات املختلفة ال يثنينا إنكار االنتماء العموم مهما تشتتت وتعرجت أطر املساءلة يف جدوى الطروح
        ؟اإلصالح والترشيد أو العقلنة صلبماذا جرى للدولة الوطنية يف : إال إىل صلب ما مضمونه

قبل ولوج حيز فهم الفجوة السيادية اليت حتصل بني العاملي يف الشق االقتصادي املايل أو 
الليربالية إىل املفهوم التنموي اجلديد الذي أفرزته النقدي واال الوطين ، ينبغي أال نغفل اإلشارة 

، وهي اإليديولوجية احملدثة واليت سادت لليمني اجلديد ةباحلركة االرجتاعيأو ما مسي  احملدثة
  . )1(بشكل أخص يف التسعينيات من القرن العشرين بعد ايار املنظومة االشتراكية مباشرة

ة الدولية إىل مفهوم احلرية املستند إىل القوة الشخصية اإليديولوجية الليربالية تعزو الشرعي
والذاتية الفردية وليس على كيان الدولة السياسي واإلداري، فهي تتبىن الدعوة إىل احلرية الفردية، 
واخليار الشخصي يف العمل والسوق، كما أا حتارب اال املتعلق بسلطة احلكومة املقيدة للفرد، 

املهيمنة،فهي  اإليديولوجيا التوتاليتاريةملنطلقة من احلزب الواحد املتحكم وواألفكار واملبادئ ا
تؤمن باحلرية الفردية من حيث الشخصية والقيم والقرارات، وباملقابل أعطت منظومة شاملة ذات 

  .مبادئ غربية أساسية اعتمدت على أساس أا عاملية
شر يف صلب قيم املنظمات املالية إن هذه املبادئ والنظم تتضح يف صورة اعتمادها املبا

 WB والبنك الدويل  FMI صندوق النقد الدويل  العاملية واملؤسسات العاملية األخرى، مثل
،كما يبدو أن قيم اإليديولوجية الغربية الليربالية احملدثة املهيمنة WTO ومنظمة التجارة العاملية 

                                                
  .138ص ) 2002دار النهضة العربية، الطبعة : بريوت(الوطن واتمع العاملي،  -غسان السنو، علي الطراح، العوملة والدولة ) 1(
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، وهو ما سيتضح يف املساحة التحليلية أخذت تزحف على سيادة الدول ومشاريع تنميتها الوطنية
  .املوالية

  :حتدي تقوية البنيان املايل الدويل وإدارة املخاطر املالية -
زادت العوملة من كثافة تدفقات رؤوس األموال عرب احلدود كما ساعدت على اتساع   

الندماج الدوليني األسواق املالية الدولية على نطاق عاملي، فنسق العوملة يفرض نوعا من التكامل وا
يف اجلانب االقتصادي، وحبسب أفكار املدرسة الليربالية احملدثة، فإن هذا التكامل االقتصادي العاملي 
لن يتأتى إال عرب حترير التجارة واالستثمارات، وحرية انتقال األموال، والصفقات، هذه اإلجراءات 

ت مالية هلا انعكاسات خطرية يف شكل هكذا تغريات وحتوالت تفضي إىل إمكانية حدوث أزما
على االقتصاد العاملي، هلذه األسباب وجد صندوق النقد الدويل نفسه وجها لوجه مع أزمة تبحث 

  :عن حل، واليت تتمحور حول السؤال التايل
  ؟كيف ميكن تقوية البنيان املايل والنقدي الدويل-

الكايف واملوافقة غري املشروطة إن اجلملة اليت نرى على األقل أا حتمل يف طياا التربير 
 "lester thurow" ليستر ثورو للطرح املدخلي املتجلي يف الفقرة السابقة، هو ما تفضل به 

ولقد وجدت أوجه عدم االستقرار االقتصادي قبل اختراع العوملة بوقت طويل، : "..أقرحينما 
عن مفهوم أن قرار االشتراك يف ولن ختتفي مع قدوم العوملة، وميكن اعتبار العوملة مسؤولة فحسب 
  ،)1( "العوملة يتضمن اختاذ قرار آخر يف الوقت نفسه باالشتراك يف الرأمسالية
أوىل األزمات املالية اليت  1982فقد اعتربت أزمات القروض املكسيكية والربازيلية سنة 

ث تسارعت االيارات تعترب جزءا من العوملة، ففي العقد األخري من القرن العشرين ويف العامل الثال
، مث انتشرت بتايلند 1997وأزمة آسيوية يف  1996املالية، حبيث وقعت أزمة قروض مكسيكية يف 

وكوريا اجلنوبية، مبا أدى إىل هز أساسات  بسرعة إىل كل من ماليزيا واندونيسيا والفيليبني
، وسرعان ما انتشر 1998م اقتصادات العامل الثالث املتهاوية، كما بدأت األزمة أيضا يف روسيا عا

  .األثر املخيف هلا إىل حدود دولة الربازيل

                                                
الدار الدولية : مصر(اجلرأة واملخاطرة طريق إىل الثروة، ترمجة فايزة حكيم، أمحد منيب، : العاملي اجلديد ظام االقتصاديالن، ليستر ثورو ) 1(

  .292، ص )2006لالستثمارات الثقافية، الطبعة األوىل، 
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منشأ هذه األزمات املالية احلادة يعود يف األساس إىل عمليات املضاربة حول أسعار  
األرض، وقيم سوق األوراق املالية والديون، وأوجه العجز يف امليزان التجاري، قيم العملة 

  .          )1( ...وشركات التجارة على اإلنترنيت
تلك األزمات املالية احلاصلة مع بداية ومنتصف التسعينيات من القرن العشرين دلت  اإذً

على وجود جوانب ضعف يف سياسات البلدان اليت أصابتها األزمة وكشفت عن ثغرات يف النظام 
  :املايل الدويل نفسه، وهو ما أبرز حقيقتني مهمتني

ية وضعف الثقة يف أداء هذه االقتصاديات قد يعجل من وقوع إن ضعف االقتصاديات الوطن -1
  .أزمة مالية

إن األزمة املالية اليت تقع يف بلد ما أو إقليم ما سرعان ما تنتشر يف بلدان أخرى بسبب  -2
  .عالقات الترابط أواالندماج االقتصادي واملايل العاملي املفروض

مشهد اإليعاز الداخلي الوطين  نستنكف لن،سوف  احلقيقتنيلو نتأمل يف حيثيات هاتني 
واحمللي بضرورة اوي املد السياسي التقليدي للدولة الوطنية، فهشاشة الوالءات للداخل وضعف 

احلقيقة ديناميات البناء االقتصادي وضحا جليا الطريق إىل هذا االستنتاج، يف حني لو نقرأ دالالت 
خارجي، فالدولة الوطنية أصبحت يف وضع قد ال فإن اإليعاز هذه املرة ذو بعد رأسي  الثانية

نتورع عن وصفه باألقرب جدا اعتمادا متبادال من املسافة اليت تطول جغرافيا ما بني ماليزيا 
، فالسيادة الوطنية وكأمنا مت حصرها شيئا ما من اخلارج وشيئا ما من الداخل حبثا عن دوتايالن

ا اآلن وحنن يف صلب املوضوع الذي مل ينضج بعد ميالد جديد لسيادة جديدة قد ال نعرف حيثيا
المدادنا باحلقيقة، إنه ال مندوحة عن ولوج عامل اإلستشراف وحنن بصدد اإلحساس أن السيادة  

  .تكاد تتالشى وتنتهي كلية
إن صندوق النقد الدويل ومن أجل احلد من كل تلك املخاطر، قدم جمموعة إجراءات عملية 

ف إىل تقومي النظام املايل الدويل نتلمس من خالهلا إاكا صارخا لسيادة ملموسة يبدو أا د
  :الدول، أمهها

  .تدعيم وتقوية األطر القانونية والتنظيمية والرقابية للبنوك للحد من عمليات غسيل األموال -
                                                

  .292املرجع، ص   نفس ) 1(
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 تقوية القطاعات املالية عن طريق تطوير أنظمة الرقابة البنكية واستحداث أنظمة إنذارمبكر -
مبخاطر وقوع أزمات مالية وتقدمي مؤشرات دورية عن حالة االقتصاد، والسيولة ورؤوس األموال، 

  .وأسعار الصرف، والفائدة
  .تدفق املؤشرات املالية إىل األسواق عن طريق تشجيع االنفتاح ونشر البيانات -
  .مراجعة االحتياطي القانوين للبنوك واملؤسسات املالية -
، فهذين عاملني مساعدين على حتسني األداء االقتصادي بطرق متعددة، ءلةالشفافية واملسا -

فهما يوفران لألسواق املالية معلومات متكنها من العمل بكفاءة، كما تشجع اجلمهور على حتليل 
السياسات باالستناد إىل معلومات أدق، وتزيد من مساءلة صانعي السياسات ومن مصداقية 

ؤدي إىل اإلسهام يف عقد مناقشات مستنرية بشأن السياسات، وحتقيق السياسات املنتهجة، كما ت
  .فهم أفضل لدور الصندوق وعملياته

إشراك القطاع اخلاص يف منع وقوع األزمات وحلها، فهو يساهم يف النصيب األكرب يف  -
  .  )1(التدفقات املالية الدولية

اءات التنموية سوف جند بأا لو تأملنا جيدا املتضمنات اخلفية يف  كل تلك اإلجر: إذًا
تعمل على التدخل يف الشأن الداخلي للبنوك احمللية الوطنية من خالل فرض أنظمة رقابية شاملة، 
وكذا املراجعات العامة واملساءالت املتعددة، إضافة إىل حجم ومصداقية املعلومات املقدمة من قبل 

ج والتسويق واجلودة، وكذا سلبية أخرى يف القطاع احمللي عن املؤشرات املختلفة يف قطاع اإلنتا
إجراء حتليل السياسات املنتهجة ومدى مالءمتها أو عدم مالءمتها مبا يدفع إىل استنتاج أن هناك 

التحكم يف اجلانب االقتصادي املايل للدولة  بوصلةتوجه  عاملية هيمنة اقتصاديةفعال مشاريع 
ة على هيئة صنع القرار السياسي يف الدول الوطنية حنو اهليمنة السياسية وأحكام  القبض

  .واحلكومات خصوصا اليت تقع حتت خط التنمية يف العامل الثالث
    Le Defit De Transition:  حتدي االنتقال  -

السمة املركزية اليت يوصف ا هذا التحدي هي حالة االنتقال من االقتصاد املركزي رمبا 
نظام االقتصادي العاملي اجلديد بدت مالحمه منذ العقد األخري من املوجه إىل اقتصاد السوق احلر، فال

                                                
(1  )  Saleh M.Nsouli- Dix Ans De Transition: Progres Et Defis, Finances Et Developpement, Juin 1999, PP2-3.  
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على الفكرة العاملية اليت حتكم  -على أقل تقدير-القرن العشرين أكثر حرية وانفتاحا، وهو يتأسس 
مواجهة كل ما هو وطين وإقحامه يف أكثر من نقطة واحدة ال يصلها الضوء، وال يعوزه إال أن 

لفواعل اجلدد واملنظمات واملؤسسات اليت متأل الفراغات الناشئة، فاالقتصاد يقتحم ضعفه يف بوتقة ا
وإنعاش كل ما هو ال  حتجيم دور الدولةالعاملي أصبحت زواياه وأركانه ال تبدو جلية بدون 

، فتحدي االنتقال هذا فرض على صندوق النقد الدويل االضطالع مبهام مراقبة حملي، ال وطين
 دمي املشورة الفنية إلجناحها من خالل ما عرف بربامج التعديل اهليكلي عمليات االنتقال وتق

"L'ajustement Structurelle" وتقدمي التوصيات املالية والنقدية للدول اليت متر مبرحلة ،
  :االنتقال، ومن أهم هذه التوصيات اليت دأب صندوق النقد الدويل على تقدميها

لقطاع اخلاص بصورة عريضة والعمل وفقا آلليات اخلصخصة يف نطاق واسع، وإشراك ا -1
  . السوق بعيدا عن تدخل الدولة

  .تقدمي القروض لتصحيح االختالالت اهليكلية لفترة قصرية -2
ضرورة حتقيق سياسات التوازن الكلي من خالل مؤشرات حفظ التضخم واستقرار أسعار  -3

  .ة االختالالت يف موازين املدفوعاتالصرف، أو حفظ العمالت واحلد من عجز امليزانية ومعاجل
أو عدم جناحه يف حتقيق أهدافه املسطرة من خالل  (IMF)بغض النظر عن جناحات الصندوق  

كل تلك التدابري واإلجراءات، فإن هناك هالة من االنتقادات وجهت عمليا له قد تتضح فيما يلي 
  .وبعد فهم التحدي الالحق، حتدي الفقر

   Le Defit De La Pauvertéبرامج البنك العاملي : مكافحته حتدي الفقر وآليات -
لقد صرح رئيس البنك الدويل يف خطابه أمام اجتماعات جملس األمم املتحدة يف إفريقيا 

عندما نفكر : "قائال 2000جانفي سنة / يف العاشر من يناير (HIV/ AIDS) بشأن مرض االيدز 
وأمنه، وأن  نكتائب العسكرية واحلدود، علينا أن نفكر باإلنساباألمن، علينا أن نفكر أبعد من الفرق وال

 . )1( "نفكر بربح حرب جديدة، احلرب ضد الفقر

واألمن اإلنساين، فالقضاء  غري صحيةيبدو أن هناك عالقة وطيدة فعال بني الفقر كحالة  إذا       
ن اإلشارات الليربالية على الفقر من األولويات بغرض الكالم عن التنمية واألمن، لكن ليس أم

                                                
 .124غسان منري محزة السنو، على أمحد الطراح، املرجع السابق الذكر، ص : نقال عن، جيمس وولفنسن ) 1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 142

، بل أمن الناحية الكمية املعربة ..)التنافسية، االمتالكية الفردية، خيارات السوق(احملدثة احلالية 
،أيضا   Human Needs عن اجلانب املادي والكفاية من حيث احلاجات األساسية اإلنسانية 

رر من تركيبات القوى الضاغطة يف اجلانب النوعي املعرب عن الكرامة واملشاركة االجتماعية، والتح
كل املستويات، ورغم وعي برنامج األمم املتحدة للتنمية واألمن اإلنساين، والذي يبدو واضحا يف 

واملؤمتر العاملي حول  1994، مثال التقرير املؤسس العام (UNDP) : تقاريره العامة والسنوية
الذي من خالله رمست  1997وكذا تقرير  ،"كوبنهاجن"املنعقد يف  1995التنمية االجتماعية عام 

األمية، (والفقر اإلنساين  ،)دوالرا أمريكيا واحدا أو أقل يف اليوم(احلدود ما بني فقر الدخل 
إال أن  (UNDP)، ورغم الدور الذي لعبه برنامج األمم املتحدة التنموي ..)عدم الرعاية الصحية

ات املالية حبكم أا متلك الوقت الكايف واجلهد املايل هذه األدوار تبني أ نه جيب إيعازها إىل املؤسس
، وكتأثري على حالة الفقر العاملي فإن قسم األنباء لدى البنك العاملي WB و  FMI الكفيل مثل 

سكان العامل حيصلون 1/6 صرح بأن  "World Bank Department News" 2000لعام 
من الدخل  %6امل يستهلكون فقط سكان الع % 87من الدخل العاملي يف حني  %80على 
  .العاملي

صحيح لسنا بصدد اخلوض يف ثنايا تلك املسافات الضيقة واليت تتسع بكل قوة خارج احلاجز 
الوطين للدولة، لكن جمرد تلك اإلشارات على هامش التحليل املطلوب الكثرية املداخل اليت تسمح 

لنقد الدويل والبنك العاملي قد قدما بالفهم ملثل تلك االستراتيجيات اخلفية، كون صندوق ا
  :إستراتيجية عاملية ملكافحة ظاهرة الفقر جند تفاصيلها يف اآليت

عن طريق املساعدات اخلارجية، وتقدمي قروض طويلة األجل موجهة للتنمية القاعدية،  -1
  .ومشاريع البىن التحتية، مع متابعة دورية لتقسيم اآلثار احملتملة للمساعدات

ة التقدم عن طريق إجياد إطار مع البلدان الفقرية ملتابعة التنمية وتقدمي املشورة، والربط بني متابع -2
  .السياسات والنتائج

خفض أعباء الديون والعمل على اإللغاء النهائي هلا، بالتنسيق مع هيئات دولية ومنظمات  -3
مل، حيث وصلت قيمة خلفض أعباء الديون على أفقر بلدان العا"HIPCS"حكومية، مثل مبادرة 

  .بليون دوالر أمريكي 6الديون املنخفضة إىل أكثر من 
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واللوائح والوصفات العالجية Recommendation رغم كل تلك التوصيات 
واليت حتمل يف جنباا مشروعا ما  ،WB و  FMI واإلصالحات االقتصادية اليت يسديها كل من 

حبسب تلك املنظمات العاملية، قد ال يوجد خيارا آخر   قد يدعى اهليمنة االقتصادية العاملية، واليت
 تاتشر، وهو تعبري منسوب إىل املرأة اإلجنليزية There is No Alternative"  (TINA)" عنها،

 "ThatCher" فقد تصاعدت محى االنتقادات موجهة حنو البنك العاملي وصندوق النقد ،
ادات الدول الفقرية واألضعف تنمويا،كون صندوق الدويل، حنو سيادما احلمائية واملنقذة القتص

أثر على سيادة الدول واحلكومات وذلك من خالل مجلة الشروط اليت  FMI النقد الدويل 
)1(:يفرضها على الدول األعضاء وهي

   
  .رفع معدل أسعار الفائدة -1
  .خفض معدل الضرائب لتشجيع االستثمار احمللي واألجنيب -2
  .ة، السيما النفقات العسكريةخفض نفقات الدول -  4
  .األخذ مببدأ حرية التجارة والتنافس التجاري -5
  .رفع أسعار النفط املستهلك حمليا -6
  .رفع الدعم عن السلع األساسية -7

وهي كلها  شروط وتوصيات مل جتلب سوى البؤس والشقاء والبطالة جلماهري العامل الثالث، فقد 
و "ورغم اعتقاد الساسة يف اجلنوب أن هذه الوصفات العالجية كرست اهليمنة العاملية بعينها، 

)2("ليستر ثورو"على حد تعبري " العقاقري املنقذة للحياة
لو طبقت واعتمدت لطورت   ، 

اقتصاديام املنهارة والضعيفة وجذبت املستثمرين األجانب، وحققت القدرة على املنافسة يف 
دت إىل تصفية القطاع العام لعدم كفاءته، لكن بالنتيجة السوق العاملية وشجعت القطاع اخلاص وأ

فإن ما حصل كان أسوء مما توقع الساسة يف اجلنوب بكثري، فقد انفتحت األسواق احمللية الضعيفة 
على جتارة مواد االستهالك املصنوعة يف مصانع أجنبية، وظهرت صناعات خفيفة نامية جديدة مثل 

ئية كصناعة الطماطم وصناعة األلبان، وجتارة املطاعم بفروعها املناديل املعطرة واملواد الغذا
                                                

 .523-522حسني فرجية، املرجع السابق الذكر، ص ص  ) 1(
 .226الذكر، ص  لسيتر ثورو، املرجع السابق ) 2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 144

، وانتشار التجارة يف العقارات، وجتارة املضاربة يف "الكينتاكي"أو " ونالدزداملاك"األجنبية مثل 
مبا أدى إىل  الترفيهية الكماليةعلى حساب العملة احمللية، وازدياد استهالك البضائع  العملة الصعبة
،وكل ذلك سوف يثين ال حمالة من عزمية الدول )1(الزراعي والصناعية يف االني تراجع التنمي

  .ويقهر سلطاا يف تبين مشاريع تنموية حقيقية
عندما امتثلت  البريوعلى الدول ما حصل يف  (IMF)ومن األمثلة عن مساوئ شروط 

 إىل املياه غري النقية مما احلكومة لشروطه ، حبيث رفعت أسعار مياه الشرب النقية مبا دفع األهايل
، وهو إيعاز آخر أن قضايا الصحة واتمع أي قضايا الداخل احمللي مرض الكولرياأدى إىل انتشار 

هي اليوم على األقل من تقدير توصيات خارج قدرات الدول نسبت إىل مؤسسات اهليمنة 
  .والتضييق

يناميات العوملة االقتصادية، ممثلة يف حديثنا عن الدولة الوطنية يف العامل الثالث يف ظل د
اته األدوات املالية واملؤسسات التجارية العابرة للقومية فإنه ال ميكن إنكار حجم التنسيق القائم 

واملنظمة العاملية  (WB) و  (FMI) بني تلك املؤسسات املهيمنة، فهو حتما تنسيق واعي ما بني 
ومؤمتر   (UNDP) عة لألمم املتحدة للتنمية وكذا املؤسسات األخرى التاب (WTO)للتجارة 

 ،Un Conference On Trade And Development األمم املتحدة حول التجارة والتنمية 
 ،] UNCTAD[ والتنسيق قائم ما بني منظمة العمل الدولية ، (ILO)  International 

Labor Organizationا اخلاصة من أجل األمم املتحدة وفروعها، وهي تعتمد سياسا ومنظمة
  باروإجياد عامل تكون فيه السيادة لرأس املال وتكون السيادة االقتصادية الوطنية حسب 

"Barro" ،2(.ضربا من التاريخ ومن خملفاته(.  

متعلقة مبسألة النفوذ داخل املنظمات ذات اهليمنة العاملية، واليت  نقطة أخرى مهمة 
املادية بني الدول، كون قلة قليلة من الدول من L'inégalité تعكس مباشرة الالمساواة 

  (Group of 7)  جمموعة دول السبع  اضافة إىل.ث تأثريا داخل تلك املنظماتبإمكاا أن حتد
(G7) اليت حتولت إىل جمموعة الثماين ، (G8  هي اليت تضع مبادئ ومعايري السياسات روسيابانضمام ،

من سكان 14% متثل )  (E.Uمع باقي دول االحتاد األورويب  (G7)  فمجموعة -االقتصادية العاملية
                                                

  .523السابق الذكر، ص حسني فرجية، املرجع  ) 1(
  .144غسان منري السنو، علي أمحد الطراح، املرجع السابق الذكر، ص  ) 2(
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، (IMF) من جمموع األصوات يف الس التنفيذي لصندوق النقد الدويل   %56العامل، ولديها 
 ، فإن باقي الدول تدعى فقط لدعم قرارات وتوصيات جمموعة "Sachs" ساشسوحسب 

(G8)وحسب )1(ة والتشاور حول معاجلتها، وليس لإلمجاع  والتداول يف أمور مالية عاملي ،
ال متثل فعال العامل ال من حيث تعداد السكان وال من حيث عدد الدول  (G8) اجلدول اآليت فإن 

  .،مبا يؤكد أن سيادة الدول االقتصادية يف تراجع وايار(G77) مقارنة موعة 
  ).1997(اهليمنة االقتصادية العاملية ) :  5(جدول رقم 

  ةـالفئ  جتمعات الدول  العضوية  GDP ∗نسبة   اننسبة السك
كندا، فرنسا، أملانيا،   64.5%  11.8%

اليابان، اململكة إيطاليا،
الواليات املتحدة املتحدة، 
  األمريكية

القوى االقتصادية 
  الغربية

G7 

76.5%  
  

الدول النامية وبعض   دولـــة 134  16.9%
ألن الدول اليت يف طريقها

ما عدا (تكون متقدمة 
  ).وبولنداالحتاد الروسيا

G77 

الوطن  -العوملة والدولةأمحد منري السنو، أمحد علي الطراح، :،يف) UNDP, 1999 (وضع اجلدول بناء على تقرير برنامج األمم املتحدة للتنمية : املصدر
  . 145، ص  ) 2002دار النهضة العربية، الطبعة : بريوت(واتمع العاملي، 

على أساس أا مفاتيح  (WB) و (IMF)  منالتنمية اليت تفضل ا كل إضافة إىل أن مفاتيح 
أساسية جتند القطاع اخلاص على القطاع العام، ال تعكس متاما مناذج التمثيل الدميقراطي، وتأكيدا 

 (IMF) على هذا االستنتاج، فإن ما تفضل به املدير اإلداري السابق لصندوق النقد الدويل 
، أن الصندوق إن كان الصندوق يف أيدي القوى العظمىعندما سئل "Camdessus" : السيد

يف أيدي األعضاء املنتميني إليه، وأن لكل دولة قوة تصويت تعادل حصتها ومسامهتها يف رأمسال 
الصندوق، وعلى العموم فإن نظام التصويت داخل الصندوق يثري أسئلة كثرية حول مسألة 

ايل يوضح بالفعل كيف أن األقلية تفرض قيودها وحتكم ، واجلدول املوالشرعية الدميقراطية

                                                
  .145املرجع، ص   نفس  ) 1(
  ).Gross Domestic Produc (الناتج احمللي العام  ∗
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الذي يفرض نزوعا كبريا حنو تبين سياسات هدامة بإرادة سيطرا على األكثرية ،ويف االجتاه 
  .حكومية وطنية
  .)2000عام ((IMF)التوزيع الرمسي لقوى التصويت داخل صندوق النقد الدويل ) :6(جدول

نسبة الصوت التنفيذي داخل   ملـالينيعــدد السكــان با  البلـــــــد
  IMF الصندوق 

  %17.68  276  الواليات املتحدة األمريكية
  %5.1  59  اململكة املتحـــــدة
  %6.19  82  أملانيـــــــــا
  %5.1  59  فرنســــــــا
  %6.33  126  اليابــــــــان
  3.27  21  اململكة العربية السعودية
  43.67  623  امـــــــوع

  %56.33  مليون 5.4  دول األخــــرىال
 ص ) 2002دار النهضة العربية، الطبعة : بريوت(الوطن واتمع العاملي،  -العوملة والدولة، أمحد منري السنو، أمحد علي الطراح: املصدر 

147 .  

وأن  %17.7حبسب اجلدول فإن الواليات املتحدة األمريكية لديها قوة تصويت تساوي 

من قوة التصويت هذه، مبا جيعل هلا قدرة تصويت وقوة فيتو كبرية ميكن أن  % 3،82لباقي العامل 
تستثمر بفعالية يف اهليمنة على قرارات الصندوق وعمليات تنفيذها،مما جيعلها تصدر وكأن االتفاق 
ة حوهلا كان باإلمجاع، وهذا من أجل مترير مشاريع اهليمنة االقتصادية عامليا، مبا خيدم اإليديولوجي

  .الليربالية اليت تقصي القطاع العام وتدعم القطاع اخلاص
من انتقادات صندوق النقد الدويل، أن تدخله يف إعادة هيكلة اقتصاديات شرق آسيا، 
مكن شركات الدول الكربى من انتهاز فرصة مساومة شركات شرق آسيا على أسعار تعترب 

بليون دوالرا  30يكية أرباحا تفوق هابطة ومتدنية، فقد حققت الشركات األوروبية واألمر
  .)1(1997، وهو ما يعادل أربعة أضعاف أرباحها عام 1998أمريكيا يف العام 

                                                
  .148أمحد منري السنو، أمحد علي الطراح، املرجع السابق الذكر، ص  ) 1(
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 على العموم موضوع تصاعد االنتقادات حول فعالية املؤسسات املالية العاملية ومعاجلتها للفقر، 
لصندوق النقد الدويل أصبح يفرض ذاته على الساحة العاملية، فمجمل تلك االنتقادات املوجهة 

 Les Programmes    D'ajustement والبنك العاملي تركزت على برامج التعديل اهليكلي،

Structurel1(،  هذه الربامج املعدة اقتصاديا للتصحيح البنيوي، واملراد هلا أن تساعد البلدان على
ها على اجلانب التكيف والصمود أمام األزمات، جاءت بنتائج عكسية، حبيث مل تراع آثار

، فاعتربت غري واقعية وغري مرغوب فيها، كما اعتربت أا )الدولة الوطنية(االجتماعي للسكان 
، دون "العالج بالصدمة" جاءت خلدمة مصاحل فئات معينة تقف وراء دفعها إىل التطبيق القسري 
  .مراعاة الواقع االقتصادي الضعيف واملتخلف هيكليا ووظيفيا هلذه البلدان

إنبنت  (ONG) واملنظمات غري احلكومية  UNICEF  اليونيسيفما أن انتقادات ك
كما أن تصاعد األزمات .(PAS) على النتائج غري املرغوب فيها لسياسات التعديل اهليكلي

واألخطار الناجتة عن مثل هذه السياسات فاقمت األوضاع يف روسيا وآسيا واملكسيك والربازيل 
انت كارثية على الدول اإلفريقية  بصفة خاصة باعتبار ختلف وضعها واألرجنتني، كما أا ك

  .االقتصادي والتنموي
والبنك العاملي إىل   (IMF) إن تصاعد حدة االنتقادات، أدى بصندوق النقد الدويل 

، على اعتبار أن النجاحات L'auto critique مراجعة نقدية ذاتية لسياستها االقتصادية العاملية 
عض الدول السائرة يف طريق النمو ما هي إال جمرد اعتبارات ملؤثــــرات االقتصاد اجلزئية لب

لكن ليس من السهل إغفال قيمة الفاتورة االجتماعية والسياسية املقابلة  Macro" املاكرو"الكلي 
  .  )2(هلذا النجاح احملدود واملختفي وراء أرقام سياسات املاكرو

دفعت تلك املؤسسات املالية إىل تبين وطرح إستراتيجية إن كل تلك االنتقادات املوجهة، 
 : جديدة يف إطار من النقد الذايت، عرف هذا الطرح بالوثيقة اإلستراتيجية للحد من الفقر أو

"Document Strategique De Reduction De La Pauvrete" وهو مبثابة البحث عن ،
  . "Sur Vivre"  هدف البقاء

                                                
(1) Jean Coussy, "FMI Et Banque Mondiale: Une Nouvelle Strategie", Cahiers Français, La 
Documentation Français, No 310, PP 37-38 .     
(2) Ibid. 
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    .جارةــــية للتــــمة العاملــنية وأثر املنظــوطواقع الدولة ال :اثاني
  .الـمنظمة العاملية للتجارة القوة الضاربة للعوملة االقتصادية       

State-World Trade Organization and Nation 

ما ميكن اعتباره مبثابة نقلة نوعية حقيقية جديدة يف تاريخ االقتصاد العاملي، ذلك     
يف  قدرة الدول واحلكومات الوطنية من حيث توجيه األنشطة االقتصادية والتحكم  التراجع الكبري

إىل " لوطينا"فيها أو السيطرة عليها، فقد يبدو أن مركز الثقل االقتصادي انتقل أو مت نقله من 
، أي من قبضة الدول إىل قبضة القوى عرب القومية أو املؤسسات العاملية، فقد "العاملي"أو " الكوين"

إىل وضع  "International Economy" " املدول"مت نقل املركز من حالة االقتصاد الدويل 
  . "Globalized Economy" االقتصاد املعومل 

قبل أن نوغل يف احلكم املسبق عن مدارج العوملة االقتصادية يف بعدها املؤسسي املنتظم  
لدولة الوطنية، فإن حتمية حصر املفاهيم أو املنظمة العاملية للتجارة على ا"WTO" عرب ديناميات 

العامة هلاته املنظمة سوف يكون مفيدا يف فهم ثغرات احلكم العاملي على احلكومات،ومن أجل 
خلق احلوافز املناسبة لتشجيع قيام جتارة دولية حرة وعادلة خصوصا ما بني األعضاء املؤسسني، 

 The General" تعريفات اجلمركية اجتهت جمموعة من الدول حنو صياغة اتفاقية عامة لل

Agreement On Tariffs And Trade"      دولة 23ومن توقيع  1947عام.  
بغض النظر عن أية اعتبارات أولوية حول الثقل االقتصادي للمؤسسات املالية الدولية، 

 ن كل م ،"بروتن وودز"فإن املنظمة العاملية للتجارة هي أهم منظمة دولية إىل جانب مؤسسيت 
(IMF)  و (WB) جمرد جمموعة من املبادئ واإلجراءات، تضع إطارا تنظيميا للعالقات  ، فهي

منربا مفتوحا ملناقشة االختالف واإلنفاق املتعلق  (WTO) واملعامالت التجارية الدولية، هكذا 
باالتفاقية سابقا  (GATT) بتخفيض التعريفة اجلمركية وأية عقبات جتارية أخرى، فقد مسيت 

  :وهي (GATT) ، وبغض النظر عن املبادئ األربعة األوىل للغات )1(العامة للكالم والكالم

                                                
  .167، ص الذكر  حسن لطيف كاظم الزبيدي، املرجع السابق ) 1(
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 ومبدأ املعاملة الوطنية، "Most Favoured Nation"  ∗مبدأ الدولة األوىل بالرعاية 
National Treatment   عدم اللجوء إىل قيود تعريفيةومبدأ  Non-Tariff Barriers  مبدأ مث

قد عقدت منذ  (GATT)إىل إجراءات وقائية يف حاالت الطوارئ، ورغم أن  إمكانية اللجوء
سبع جوالت من املباحثات التجارية متعددة  Uruguay Roundتأسيسها حىت جولة أورغواي 

األطراف ، سوف نناقش فقط احملاور الرئيسة جلولة أورغواي، مبا يف ذلك ، فهم األوجه املؤسسية 
ية للتجارة واليت سوف نفهم من خالهلا أوجه التأثر احلكومي بتلك والقانونية لـلمنظمة العامل

  .األداءات
" جولة أورغواي"جولة املباحثات األخرية حول حترير التجارة الدولية وإزالة احلواجز اجلمركية 

  :)1(تأسست على أربعة حماور رئيسية
إىل حترير التبادل التجاري  وهي دف من خالل هذا احملور: حتسني فرص الوصول إىل األسواق :أوال

يف جمال السلع واخلدمات بني الدول األعضاء، وقد خفضت التعريفة اجلمركية إىل الثلث فأكثر، 
  .مما يعرض الدول الضعيفة إىل املنافسة الشرسة

وذلك بإضافة موضوعات جديدة للمناقشة العامة مثل جتارة  ]:GATT[توسيع نطاق اجلات :ثانيا
  :إجراءات االستثمار املتعلقة بالتجارة واليت تضمنت مبدأين هامنيو(GATS) اخلدمات 

حبيث مينح املستثمرون األجانب نفس املعاملة املمنوحة للمستثمر  )02املادة ( مبدأ املعاملة الوطنية  -
  .الوطين

تصلة ، والذي يقضي بضرورة االلتزام باإلعالن عن تزايد االستثمارات امل)05املادة ( ومبدأ الشفافية -
  ."GATT"بالتجارة للدول األعضاء يف 

هذين املبدأين حيمالن دالالت متعددة حول موضوع الوطين والعاملي والدولة السيدة، فاملبدأ        
األول يشجع على املنافسة األجنبية يف الداخل الوطين وأكثر من هذا حيمل داللة املزامحة، وهو يعرب 

يها املساواة التنافسية واالمتيازات يف صورا املطلقة كيفا عن ضعف الدولة ،فقد باتت تفرض عل
                                                

اجلمركية، ال تقل عن فيضات متبادلة يف التعريفات ، تلتزم به الدول األعضاء، متنح بعضها على أساسه مجلة ختمبدأ عدم التمييزواملقصود   ∗
 Système général de أيضا مبدأ املفاضلة يف صورة نظام عام  (GATT) التخفيضات املمنوحة ألي عضو آخر، ومن  مجلة ما أقرت به 

préférence ا من املواد األولية، تعطي مبوجبه الدول املتقدمة مزايا للدول النامية اليت تطالب برفع القيود اجلمركيةعلى صادرا  .  
  .171املرجع نفسه، ص  ) 1(
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ونوعا وحىت ملن ومىت وأين؟ فاملفروض تشجيع االستثمارات احمللية وإقامة سياسة إحالل واردات 
دومنا إعطاء أولوية يف ذلك لالستثمارات األجنبية بنوعيها، فيما املبدأ الثاين حيمل داللة انكشاف 

  . للدولة وكشف برامج العمل مبا يفتح الباب أمام سياسات اإلغراق املختلفةالقدرات التنافسية 
وهي  Intellectuel Property Rights  حقوق امللكية الفكريةمن املوضوعات أيضا،       

 Copy تشمل براءات االختراع، النماذج الطباعية، والدوائر املتكاملة وحق النشر والتأليف 

Rights إخل، وقد مشلت قواعد جديدة ملزمة للدول ...عية واملؤشرات اجلغرافيةوالتصاميم الصنا
املوقعة على االتفاقية من حيث ضرورة تضمني تشريعاا الوطنية كل تلك القواعد مبا يف ذلك 
فرض العقوبات على املخالفني، وهو حتد جديد مفروض على السيادة القانونية و التشريعية للدولة، 

وأكثر من ذلك،  آمر وملزم، وهو بعد عموديخارج  احلدود الوطنية ذو ، من من األعلىحتد 
  .أكرب وأقوى من الدولة

وذلك عرب مكافحة عمليات اإلغراق من خالل إجراءات أمهها فرض : تعزيز آليات الغات -ثالثا
منشأ (سنوات، وأيضا عرب الوقاية واإلتفاق حول قواعد املنشأ  مخسالرسوم ملدة ال تزيد عن 

، وكذا سياسات الدعم واإلجراءات املضادة و الفحص والتقييم اجلمركي ومعاجلة العوائق )عالسل
، وحبسب ما ورد يف جولة أورغواي فإن املنظمة العامية )البيئة واألمن الداخلي(الفنية للتجارة 

 أصبحت لديها العديد من اآلليات املناسبة للتعامل مع عوملة االقتصاد واليت (WTO) للتجارة 
      .  )1(يترتب عليها التخلي عن جزء من السيادة الوطنية لصاحل التكامل مع االقتصاد العاملي

على الدولة الوطنية يفهم يف العالقة  - ويف جمال التجارة الدولية- إن أثر العوملة االقتصادية
 - ت سلعية نسبيةمبيزا–اهلادفة والفعلية بني هدف الرفاهية العاملية ومتتع الدول يف عمليات إنتاجها 

التجارية (على اعتبار أن العوملة هي مولد احلركة املتسارعة والضخمة لكل تلك املبادالت العاملية 
 (WTO) مث  (GATT) ،وجند بالتأكيد أساس هذا النعت يف بنود إتفاقية )واملالية واملعلوماتية

  .الحقا
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ال -ة من خالل تلك الشروطقد أثرت على الدول الوطني املنظمة العاملية للتجارةكما أن 
اليت فرضت من أجل قبول االخنراط الرمسي فيها  - نقول احفة بقدر ما ميكن نعتها باملتآمرة

  :)1(أمهها
أن تتعهد الدولة خبفض نسبة التعريفة اجلمركية، وأن تتعهد بأال ترفعها مستقبال إال بعد  -

بيت تعريفاا اجلمركية بشفافية،وإقامة التفاوض مع الدول األعضاء والتعهد بااللتزام بسقوف تث
نظام دميقراطي، وضرورة محاية حقوق اإلنسان، وإجراء إصالحات جوهرية يف أنظمة الدولة 

  .القانونية بشكل يتطابق واملواثيق الدولية املتعددة األطراف ومحاية امللكية الفكرية
من  %95ي تشارك بـ دولة وه 144واليت تضم  (WTO)إذن فاملنظمة العاملية للتجارة 

متثل مسة من مسات التنظيم فوق )G-Thompson)2حجم التجارة الدولية، أصبحت حبسب 
  Governanceالقومي للتفاعالت االقتصادية، فهي أحد املصادر الثقيلة للرتعة العاملية حنو احلكم 

ليات التحكم للعوملة االقتصادية، وهي أحد آ القوة الضاربةويف املستوى العاملي وهي فعال  
  :والتوجيه لالقتصاد العاملي، ومتاشيا ما صرح به مدير منظمة التجارة العاملية

، متنح فعال مؤسسة دولية سلطة 1995، فألول مرة منذ "إننا نكتب دستور اقتصاد عاملي واحد" 
ع القومية ألعضائها والتضحية ا، كما متلك املنظمة سلطة توقي) مصاحل الدول(جتاوز املصاحل 

تدينه جلان اخلرباء ما مل تصوت الدول األعضاء ) دولة(العقوبات بصورة آلية على أي طرف 
  .    )3(يوما 90باإلمجاع ضد هذه العقوبات خالل 

إضافة إىل ذلك، فإن الدول قد تأثرت جراء النمو املتسارع ملا يعرف باألمناط غري الرمسية 
، إضافة إىل التطور الرمسي ملعايري اجلودة يف نشاط ) القانونيةمعايري احملاسبة واملعايري(احملددة للمعايري 

  .(ISO) اإلنتاج الذي تضعه منظمة املعايري العاملية 
يبدو أن اهلدف العام لقوى العوملة االقتصادية هو حرمان االقتصادات الوطنية للدول  اإذً

والضغط عليها حنو حتطيم  )وفرة املوارد ورخص العمالة(يف اجلنوب خصوصا من ميزاا النسبية 
  .قدراا التنافسية
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   Interdependence: تزايد درجة االعتماد املتبادل يف االقتصاد العاملي: اثالث
، فإن االجتاه الوظيفي اجلديد )التعدديضمن مقاربات املنظور (كما متت اإلشارة سابقا 

، وهو أحد املقاربات Interdependence يتبىن اجتاها تنظرييا عرف باجتاه االعتماد املتبادل 
، وقد مثل هذا Neo-Lipiralism   الرئيسية اليت تندرج ضمن األطر النظرية لليربالية اجلديدة

، فهو Joseph. s. Ney"  "و  جوزيف ناي "R-Keohane" االجتاه كل من روبرت كيوهان 
ية، ففي املستوى العاملي، يعطي مسارا حتليليا وإطارا مفهوميا حول إيضاح السياسة اإلقليمية الدول

ومن حيث هكذا حالة منو هائل للتفاعالت االقتصادية الدولية وكذا التشابك األكثر تعقيدا بني 
املصاحل املختلفة لقوى الرأمسالية العاملية، ومن خالل دينامية العوملة أصبح االقتصاد موحدا وميثل 

ن املمكن تصور اقتصاد قومي وطين يعمل نسقا اقتصاديا عامليا مترابط األركان، حبيث مل يعد م
، ومن العوامل اليت شجعت تزايد درجة االعتماد املتبادل بني الدول )1(مبعزل عن املؤثرات العاملية

ذلك النمو اهلائل يف حجم املبادالت التجارية الدولية وتكامل العمليات اإلنتاجية عرب احلدود، 
 .J. S ney and R "  ناي وكيوهن"اه إضافة إىل ما حصر من دواعي وأسباب ضمن إجت

Keahane.  وتطور شبكة االتصاالت وتزايد عدد الفاعلني ذو االستقاللية السياسية، وكذا ظهور
بأن عمليات االعتماد املتبادل تتضمن مدلولني  يقرانمشاكل إيكولوجية، وتوسع نطاق األمن،و 

  ).الفصل األول(  Sensitivity & Vulnirability  راحيةــاحلساسية واالجن: رئيسني مها
مثة جمال حيوي يعكس ذلك األطراد الكبري يف  معدالت االعتماد املتبادل، هو جمال 
األسواق املالية والنقدية، وحسب التقديرات فإن املعامالت املالية العاملية شهدت منوا ضخما خالل 

  .       )2(ة أضعافعشر) 10(عقد التسعينيات من القرن العشرين وصل إىل ما يزيد عن 
لعل يف الفترات السابقة مل تكن األسواق املالية ذا احلجم املتزايد وال ذا االنفتاح 

مرحلة ما بعد (والتواصل والتشابك مع بعضها البعض ومع رجال املال واألعمال، لكن اليوم 
ن العامل أن أصبحت مرتبطة ببعضها، حيث غدا بإمكان كل فر د يف أي مكان م) احلرب الباردة

يتعرف على مستوى األسعار السائد يف كل بورصات العامل، وأن جيرى صفقات بيع وشراء، فقد 
 ماليزيايؤدي اخنفاض أسعار الفائدة يف الواليات املتحدة األمريكية، إىل ارتفاع أسعار األسهم يف 
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ادلة املتنامية باتت إن االعتمادات املتب:"قائال ، B. Badie"" برتران بادي"، فقد تفضل )1(مثال
توحد بني فاعلي النظام الدويل وتقلل أيضا من قدرم على االنفراد بالتصرف وتقودهم بصورة 
طبيعية حنو تبين استراتيجيات تتيح هلم احلصول على أقصى مزايا من حالة االعتماد املتبادل 

املتبادل وتراوحها بني االمتياز ، وهو ما حييلنا إىل القول بثنائية مؤديات وتداعيات االعتماد )2("هذه
والسلب وذلك يف التأثري على الدول واحلكومات، فمن جهة يتيح االعتماد املتبادل يف إطار القيم 

للدول الوطنية حق االستفادة من تلك املزايا، كونه  -النسبية أو امليزات النسبية واملطلقة للتبادالت
حبيوية أ كثر قوة، فالتقدم ) باديعلى حد تعرب ( ال حيل حمل األنظمة القائمة كما أنه يثريها

التكنولوجي أتاح تسهيل التفاعالت وجعلها غري مأساوية، فهو جيعلها أكثر تعقيدا، كما أنه يتيح 
فرصة تزايد بل وتضاعف عدد الفاعلني اجلدد مبا يؤدي إىل فقد  الدولة احتكار العالقات   

  .    )3(الدولية
وصف وضع الدولة الوطنية ضمن دائرة االعتماد املتبادل يف " برتران بادي"يضيف 

، إن التخلي عن التصرف االنفرادي يساوي اإلقالل عن كربياء اخلطاب السيادي، إنه :" ...قائال
يندمج أيضا مع مسعى يف الواقع متناسق للغاية، االعتماد املتبادل ال يتسبب يف حدوث آالم 

يف غاية التعقيد والتناقض إىل حد ال ميكن معه ترك وحسب، إنه خيفف من آثار نظام كوكيب 
  ".)4(إدارته لدبلوماسية الدول وحدها

إذن فاالعتماد املتبادل خصوصا االقتصادي منه أصبح ذو آليات عديدة، للتأثري على  
وهو ما " تعاون اجلميع مع اجلميع"واقع الدول و السيادات الوطنية، وهو يعكس حبال قاعدة 

، وغريها مثل منظمة WB،  WTO  و IMF يا تلك املنظمات املالية العاملية جسدته ولو صور
، ومنظمة الصحة العاملية والتنمية الصناعية، وهذا يف إطار هكذا "اليونيسكو" و " الفاو"
فتح اال فيها لزيادة وتنوع الشركاء اجلدد من اتمع املدين، كلها " مسؤولية دولية مشتركة"

  رنة وممارسات غري رسمذج متعرب عن منا
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   االجتماعي    / إشكاليات املعطى السياسي:  تقصي حمددات املشهد الثاين:  املبحث الثاين
 .اجلديد وانعكاس أطر الفعل األمين االستراتيجي على الدولة الوطنية        

بعد  مباشرةEmpirical -ضمن هذا اجلزء وهو مبثابة أهم جزء حبثي ذو منحى أمربيقي 
يف دراستنا للموضوع حمل البحث، فإننا سوف نتطرق إىل الفصل يف  - تشخيص االقتصاديال

عملية ليست بإضافية، بل تراكمية وحتمية واملتمثلة أساسا يف عملية حتليل وتفسري أهم األشكال 
ما بعد آثار  ،Global Governance والنماذج اليت سوف يؤول إليها احلكم العاملي 

ازات املرحلة اجلديدة واملتأخرة مرحلة ما بعد احلرب الباردة، وذلك على وانعكاسات أهم إفر
احلكم السيادي أو حكم السلطة احمللية أو احلكم الوطين القومي داخل اإلقليم املستقل جغرافيا 
وسياسيا واقتصاديا، أو باختصار، البحث يف تفكيك املركب اجلديل عن اهلياكل اليت تشكلت يف 

  ".دوليت-بني"ياسي الذي مل يعد إىل حد ما خارطة احلكم الس
وذلك  فما هي يا ترى خارطة احلكم اجلديدة اليت تتموقع خالهلا النماذج احلديثة؟

يتأتى لنا بعد تشخيص أهم توصيفات أطر العمل واالستالب السيادي للفواعل اجلديدة 
  ي ملا بعد احلرب الباردة،والتوجيهات والقيم واخلالصات املتعدية على الوطين والدويل إىل العامل

، كما شرعت مفهوما ووظيفة حنو متزيق حبل السيادة الويستفايلفقد تعالت األصوات 
 Substate  نظام حكم عاملي ما دون الدولةاالحتفاالت يف أكثر من موقع ومؤمتر مبولد 

Global Governance ونظام حكم عاملي ما فوق الدولة ، Suprastate Global 

Governance،  اجتماعي/سياسيمتخضت عن هذه االستتباعات والتحديات إشكاالت معطى ،
املقدسة  ويستفالياحقيقية تبعث على وجود الفجوة ما بني سيادة  استراتيجي/أمينوأطر فعل 

  .وهواا الفعلي الحقا
لروبرت "املنسوبة  World System Theory " النظام العاملي"حبسب نظرية        

 Marketized  نظام حكم عاملي مرتكز أساسا على السوقفقد ساد اليوم  ،"وولرشتاين

Global Covernance  واملؤثرة على الدول ) املاركسية اجلديدة(ينصرف يف جتلياته البنيوية
واحلكومات إىل عمل هيئات القطاع اخلاص ودورها يف صياغة األحكام وتطبيقها يف ميدان أسواق 

  .املال العاملية
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  :لبـــدءقبـل ا -
اذا ميكن أن يفهم بدل ماذا ميكن مب فيما يتصل املعريف التذاتاينمل تتح فرصة بعد للنضج 

ترهل البعد السيادي سياق  ضمن حيدث الذي ما: يف موضوع اشكاليته الرئيسية أن حيدد؟
  ؟والدور احلاين للدول واحلكومات

يدة للموضوع فإن عوامل يف الغالب، ويف إطار استكمال نضج الفهم حول الدالالت اجلد
، "نظام حكم عاملي مادون الدولة وما فوقها واملرتكز أساسا على السوق"احلكم الثالثة السابقة 

تشكلت عمليا من خالل املوازنات اهليكلية اليت أحدثتها مجلة الديناميات اجلديدة لكل تلك 
  .املؤسسات واهلياكل

لعام مؤسس من كل ما يتعلق بالتنظيمات إن نظام احلكم العاملي مادون الدولة، يؤه ا
وخاصة ) السفارات(التابعة للسلطة احمللية وهي بذلك تقع أسفل منها وتضم العمل الدبلوماسي 

ودورها يف   Transsovreign املتعدد  األطراف،  إضافة إىل املناهج السياسية ملا وراء السيادة 
وتوطيد أسس التعاون والتنمية، إضافة إىل  املكافحة اإليكولوجية ومنع اجلرائم ونزع السالح،

  .مواقع االتصاالت بعيدة املدى، وكذا اتمع املدين بكل شرائحه وسياقاته
، فإنه ينشئ بعدا  Supra State Global Governance أما نظام احلكم العاملي ما فوق الدولة 

واملنظمات ) التحتية العوملة(خطوط السيادة من خالل احلركات االجتماعية  متاهيما حول 
واإلقليمية مثل االحتاد  ،(UN) احلكومية وغري احلكومية، وكذا املنظمات الدولية العاملية مثل

و ، WTO ،WB ، (MNC’S) ، (IMF) إضافة إىل اهليئات ما فوق الدولة  ،(EU)  االورويب

 OECD )حقوق اإلنسان، ، إضافة إىل منظمات )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
  .إخل…وعمليات التدخل يف الشؤون الداخلية ألغراض إنسانية واالتصاالت العاملية

فيما يتعلق بنظام احلكم العاملي املرتكز أساسا على السوق فإنه يتأسس على هيئات  
االحتاد : القطاع اخلاص ودورها يف صياغة األحكام وتطبيقها يف ميدان أسواق املال العاملية مثل

دويل ألسواق األوراق املالية، والرابطة الدولية لسوق السندات، واملنظمة الدولية لعموالت ال
" مودي"السندات شبه الرمسية إضافة إىل وكاالت حتديد األسعار اخلاصة بالسندات مثل شركة 

إضافة إىل املصارف التجارية، واملثال على خاصية ، "ستاندارد وبورز"خلدمة املستثمرين و 
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هذه، ما قام به املنتدى االقتصادي ) السلطة(نة، حلضور السوق مركزا لتوطني التحكم  السوق
  .من أدوار ضخمة ذات أبعاد سياسية كبرية World Economic Forum العاملي 

" العريب اإلسرائيلي"وذلك عندما أدى إىل فض بعض الرتاعات بني الدول مثل الصراع 
املرتكز على السوق، تلك املنح املقدمة من طرف  كما أن من مشاهد هذا احلكم العاملي

  ."Soros" ، "سوروس"و  "Forde" " فورد"املؤسسات العاملية مثل شركة 
هذه املشاهد الكربى تتضمن حتديات ورهانات يف شىت األصعدة واملناحي على إذن 

دد على الدول واحلكومات، ونعتقد أا حتصر املوضوع حصرا ال يقبل خصما أقل من هذا التر
سيادة الدول وفعالية الدور املنوط ا، إا تثبت بالفعل خاصية ضمنية عاملية بكل التمازجات 
واأللوان االقتصادية والسياسية واالجتماعية، واألمنية واملعرفية وحىت اإلستراتيجية، فكيف ما 

ألقل أو إمياءات كانت عمليات احلفر األفقي والعمودي، فإن الوازع التارخيي يضمر إمياءة على ا
تريد إظهار نفسها يف مضمار البحث ولو كبادئة للحديث " قدسية ويستفاليا السيادة"متعددة بأن 

  .يف مورفولوجيا احلفر والفصل امليكانيكي للتشوهات الواردة من ديناميات العوملة على الدولة
وبالضبط عما آنفا،  -لو وجدت فرصة النضج املعريف - إن اإلجابة النظرية عما طرحناه 

جيب أن حيدد، تتحدد معاملها النظرية دوما ضمن النسق التارخيي املطرد، لذلك سوف يرد يف 
الستعصاء نظرا  "قبل- املا"املطلب األول عقد الوصل التارخيي هذا، والذي سوف حييلنا مجلة إىل 

  .ردة والثنائيةواحلرب البا  وسيتفاليا، ما بعد بعد-املاالتواجد املنهجي املسبق داخل بوتقة 
من نظام احلكم الويستفايل : االجتماعي/مصادر خلل الدولة االرجتاعي السياسي: املطلب األول

  . Governance Substate Global إىل نظام احلكم العاملي مادون الدولة
لعل الدافع احلقيقي والعلمي هلذا املطلب أو هذه اإلثارة اجلدلية، هي تلك االستبصارات 

جت مع بعضها من خالل اإلطار النظري واملرجعي للمنطلقات املتقابلة يف السياق اليت متاز
لثالثة أشكال تراكمية ترتكز كل منها على خلفيات وحزمة  الوضعي -الوضعي وما بعد

  .مدركات فنية، يف بنية السياسة العاملية
ن اهليكل إنبنت يف األساس على ملمح ثبات سيادة الدول الوطنية ضم الواقعيةمدركات  

فقد تأسست على صفة تغري منوذج  الليرباليةاملعقد للسياسة العاملية كمبدأ جوهري، أما مدركات 
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حيتفظ بقناعة التشتت واتساع الفجوة وتعمق اهلوة يف إطار  البنيوي، ويأيت املنظور )املركز(الدولة 
اتصاال أمربيقيا موازيا  اقتصاد عاملي مركز، واختبارا لالفتراضات اليت بني أيدينا، ميكن تأسيس

  . للتفاسري النظرية واالستبصارات املختلفة مع جمريات الوضع العاملي
  westphalian order  the الـسيدةسالم ويستفاليا وتأكيد مبدأ الدولة : الفرع األول

قبل انبعاث اإلرهاصات اليت توحي بالعديد من املستجدات واألحداث والتحديات العاملية 
لى مستوى السياسة العاملية، متثل املبدأ الرئيسي الذي إنبنت عليه طبيعة احلكم السياسي اجلديدة ع

 بأوربا  1648 سالم وستيفاليا: أو ما يعرف بـ معاهدة ويستفاليايف املضامني الكامنة ضمن بنود 
Peace Of Westphaliaطنية ذات السيادة، فنظام ويستفاليا ، املمجد لدور الدولة القومية أو الو

 The International     أصبح يسمى فيما بعد النظام الدويل  States System دوليتنظام 

System (1)  
أسس نظام ويستفاليا كنموذج للحكم مبادئ مفهوم الدولة السيدة وكذا السيادة ،وقد منح     

 الناظمة للحالة العامة للدولة واتمع، وكذا هو اآلخر إطارا تشريعيا للقائمني على سن القوانني
األحكام وتطبيقها وتنفيذها، وحسب املعاهدة فإن مفهوم الدولة يعين العامل مقسم إىل أقسام أو 
أجزاء إقليمية خيضع كل منها حلكومة منفصلة ومستقلة وهي جهاز مركزي ميثل السلطة الشعبية 

ئق الفاعلية ملنع العنف املسلح يف تلك املناطق اخلاضعة حتت املنظمة رمسيا ويتمتع باحتكار قانوين فا
، (2)حكمه، والدولة السيدة متارس سلطتها بصورة شاملة عليا غري حمدودة وحصرية فوق أرضها

ذلك مبعىن التمتع بسلطة فرض القوانني داخل البالد وهو حق مقدس ومضمون جلميع الدول 
املشكلة للمجتمع الدويل ، لكن وحسب ) الدول(السيدة ومعترف به من قبل باقي األطراف 

املعاهدة أيضا فإا ال توجد سيادة مشتركة فيما بني الدول من ناحية مثال التشاور يف بعض 
القضايا خصوصا تلك املتعلقة باخلارج، كما نفت املعاهدة كل متويه باستعمال أو السعي حنو ما 

  .بالسيادة اجلماعيةعرف 
فإنه ال ميكن بأي حال من  "Jan Art Sholte"  "جان آرت شولت"وحسب 

 مبدأ السيادةم تصور سياسة تدار دون املبدأ التنظيمي الثابت  17األحوال يف فترة ما قبل القرن 
                                                

  .40، املرجع السابق الذكر ، ص ستيف مسيث جون بیلیس،)  1(

  .42، ص نفس املرجع )  2(
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كما ال يوجد سبب جيعل تاريخ العامل يتابع مسريته دون وجود نظام الدول ذات السيادة،فنظام 
  .اص لنظم احلكم املختلفةاحلكم الوستيفايل ظاهرة تارخيية وإطار خ

تعترب البذرة األوىل اليت أقرت  "1648سالم ويستفاليا "ميكن اإلقرار بأن معاهدة  ،اإذً
قدسية السيادة ومثنت هيبة الدول داخل إقليمها اجلغرايف، غري أن كثري من الدراسات احلديثة واليت 

يف اجلوانب االقتصادية دياا عمدت بدورها إىل تشخيص تغريات مرحلة ما بعد احلرب البادرة وحت
اليت جتري كلها داخل النسق الكبري للعوملة و الذي مل يكتمل  جتماعيةوالسياسية و األمنية و اال

بل أصبح نظاما قدميا وبائدا ولو أن جهاز الدولة  هذا املبدأ،كد أا غريت ولو جزئيا ؤت ،بعد
ت الدولة إال أن قدرا ،ت التنظيم والتوجيهرمبا قد توسع أكثر يف جمااللوكياا ال يزال قائما 

خصوصا فيما يتعلق بإصدار األحكام  ،كما كانت عليه يف السابق الوطنية مل تعد هي هي
والقوانني الضابطة مث تطبيقها وكذا التعلق املفهوم القدمي للسيادة بالضبط اجلغرايف وشرط اإلقليم 

متاهت إثرها احلدود وتقلصت اعتبارات األرض فإن أحداث وتداعيات املرحلة اجلديدة  ،احملصور
وتسارعت وتوجهاا أمناطها حبيث باتت غري حمصورة وهذا ما يفسر عدم صمود " اجلغرافيا"

 فالضابطة للعالقات فيما بني األطرا ركيةأمام الدوافع احل ةاملعيار املفهومي القدمي لعنصر السياد
 Cob ئمة فيما بينها عبارة عن شبكة عنكبوت والعناصر اليت أصبحت من خالل العالقات القا

Webصحة إدعاء أن مرحلة جديدة حتياها الدول الوطنية ذات السيادة التقليدية  وللتدليل على
ميكن إدراج  شكال موضحا هلاته الوضعية العاملية اليت عملت على إبراز موقع الدول الوطنية يف 

  .املختلفةقلب املستجدات والتحديات العوملية 
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  .الدولــة يف عــــامل معــومل ):3(الشكل      
  

  
ترمجة ونشرمركز اخلليج لألحباث ، الطبعة :  اإلمارات العربية املتحدة( ، جون بيليس و ستيف مسيث، عوملة السياسة العاملية:   املصدر 

  .43،ص )2004األوىل 

وقع الدولة الوسطي بني تعدد الفواعل يف املستويات يربز هذا الشكل متحقيقة ا إذً
وتبعا لذلك جتري  ،املختلفة املستوى األدىن واملستوى األعلى و مستوى السوق والتجارة العاملية

مقر بدوام  عدة رؤى حول مصري الدولة من حيث التنبؤ مبصري أهم مبادئها وهذا بني
العوملة على مصري / ة للتحوالت اجلديدةمؤيد لآلثار اخلطريو بني  وإستمرارية حكم الدول

  .الدولة وبقائها سيدة
  
  
  
  

 
 

 الدولة

 تدفق المعلومات الحاسوبیة
 تجارة البضائع

 القومیة

 الصواریخ
  العابرة

 تحركات
 الجیوش

االتصاالت عبر 
األقمار 
 اإلصطناعیة

 الدبلوماسیة

التحویالت 
المالیة 
 اإللیكترونیة

 الھجرة

التلوث عبر 
دالحدو  

المراقبة من 
قبل وكاالت 
 نظام الحكم
 العالمي
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  .أثر املنفذ الدبلوماسي على سياسة الدولة الوطنية: الفرع الثاين
Diplomacy And Politics.  

ضمن هذا العنصر سوف نتطرق إىل عملية تشخيص املشهد األول من مشاهد احلكم 
الل إبراز أهم وليس كل تلك العناصر والفواعل اجلديدة العاملي يف السياسة العاملية، وهذا من خ

املؤثرة بشكل أو بآخر على األطر اإلجرائية واملعايري اليت تتبعها الدولة الوطنية، كون هذه 
التحوالت الراهنة العاملية وذلك يف مستوى / املستجدات اليت تقع كتنظيمات حتت خط العوملة

يم الدولة يتنافس هذه األخرية ويقلل من فاعليتها يوصف على أنه مستوى حدي أدىن من تنظ
فكيف تؤثر هذه التداعيات مادون الدولة يف احلراك حنو متثيل املعيار التقليدي للسيادة، 
  الوطنية على أداء وسيادة الدول الوطنية ذاا؟

يف املستوى مادون الدولة   من املظاهر التنظيمية واملستجدات والتحوالت العميقة   
اإلجتماعي  اجلو السياسي واإلقتصادي و تغيرياآلخذة يف  ،Globalization ن نسق العوملة ضمو

واحلد من دور الدولة وتقليص مساحات املناورة لديها تلك املتعلقة باألشكال إخل، ...واإلعالمي 
ما هي باختصار كل تابعة هلا،أو وهي ن السلطة التابعة حمليا أو وطنيا يف خط أسفل م التنظيمية
باتمع املدين للدولة والزاحف حنو شكل جديد من االتصال والتشاكل والترابط عرب يتصل 

   .احلدود التقليدية
تعترب الدبلوماسية عامال مركزيا أو مقتربا حتليليا مركزيا من خالله ميكن فهم السياسة 

،ومن (1)لينيالعاملية ككل وكذلك سلوك السياسة اخلارجية للدول وغريها من الالعبني الدو
منظور السياسة العاملية تعين الدبلوماسية كل ما يتعلق بعملية اإلتصاالت ذات األمهية املركزية 

  :ألساليب عمل النظام الدويل ،وهي يف احلقيقة متمايزة بني مستويني
 النظري غري أننا هنا لسنا معنيني بضرورة توفري اإلطار، مستوى الصراع ومستوى التعاون

املذكور بل األجدر اخلوض وبصورة متقدمة يف فحص آ ثار ومبدأ عمل هذا  لمتغريلاملفهومي 
املقترب التحليلي كون الدبلوماسية القدمية ختتلف إختالفا جذريا عن الدبلوماسية احلديثة وذلك 

  :هي .Brian White"  " برايان وايت"من خالل نقاط ثالثة حيددها 

                                                
  .525نفس املرجع، ص  )  1(
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Ãيدية أو ما يشار إليه بالدبلوماسية القدمية أو الثنائية الدبلوماسية التقلف : البنية حيث من
بني دول حديثة ميكن التعرف  كانت تشكل عملية إتصاالت ،...أو النظام الدبلوماسي

كانت  أي أن الدبلوماسية التقليدية،عليها ،وليس بني أشكال أخرى من التنظيم السياسي
سسات معينة تفي بالغرض اإلتصايل وبعد ذلك حتولت إىل مؤتعترب نشاطا متصال بالدولة، 

و التمثيلي يف شكل سفارات وقنصليات دائمة وثابتة فهي متثل تعبريا جادا عن مصاحل 
  .الدولة الوطنية

Ã بني (على أساس ثنائي  الدبلوماسية التقليدية تقومفإن  العمليات وفيما خيص
ما يؤكد إلزامية الطرفني، فقة املتبادلة فيما بني سرا،وهي ذات أساس من املوا ،وتتم)طرفني

دور الدولة و اليت ميثل آنذاك الطرف األقدر على اإلحتفاظ بسرية وسرعة تنفيذ بنود 
  .املفاوضات املتفق حوهلا 

Ãفالدبلوماسية التقليدية تتميز جبدول أو أجندة عمل فإن  جدول األعمال ومن حيث
ذلك أن مشاغل الدبلوماسية  ،أو اجلديدة أضيق بكثري من أجندة عمل الدبلوماسية احلديثة

واملتعلقة باملطامع ، كانت تعكس مشاغل ومهوم القادة والزعماء السياسيني أنفسهم
  1) .(الشخصية املتمركزة حول قضايا التاج واألرض

إىل أن الدبلوماسية التقليدية قد وصلت إىل أعلى أشكاهلا تطورا  "وايت"يشري 
ي القرن ــتيب العالقات الدولية يف أوروبا فوكانت يف أشد حاالت تأثريها كنظام لتر

التاسع عشر،كما أن فرص جناحها كانت أكرب مما هي عليه اليوم وقد سامهت بدورها يف 
   .1914-1815 يأوروبا فيما بني عاميف  'قرن السالم':ب فإقرار ما عر

وجود نقطتني يقر ب "برايان وايت"فإن   New Diplomacyأما الدبلوماسية اجلديدة
  :رئيسيتني يف املوضوع ومها

فر مطلب الدعوة إىل دبلوماسية أكثر إنفتاحا على التدقيق العام واملراقبة العامة أي اتو -1
  .املشاركة العامة
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تعمل كمنرب دويل لتسوية املنازعات سلميا ) عصبة األمم(ضرورة إقامة منظمة دولية  -2
 .رب عاملية،وكرادع ضد التهديدات املختلفة املؤدية إىل نشوب ح

لكن ) احلكومات/ الدول (ة للتقليدية فإن الدبلوماسية احلديثة بقيت مماثل البنيةمن حيث 
  :مها) احلكومات/الدول(ظهر تغريين جديدين هامني أثرا يف تلك البنية

أنه مل تعد الدول واحلكومات املمثلني الوحيدين  املعنيني بل تبنت العمل الدبلوماسي أيضا  
،والتغري اآلخر هو تغري نطاق أنشطة )األفراد(ولية احلكومية وغري احلكومية املنظمات الد

الدول واحلكومات وانتقاله من جمرد األمن املادي إىل الرفاهية االجتماعية واالقتصادية، 
وبذلك يكون القرن العشرين قد شهد انتقاال هاما وحتوال جذريا يف بعض أهم وظائف 

  .(1)دولة الرفاهيةإىل  حارس ليليدولة ال:الدولة الوطنية من كوا 

فقد أصبحت أكثر تعقيدا  سية احلديثة،أما فيما خيص العمليات ضمن الدبلوما
التجمعات  تفأصبح نطوي على ممثلني إضافيني خمتلفني،كونه أصبح عمال دبلوماسيا ي

مام املختلفة للدول عرب العامل ككل تتفاوض منطيا على حنو متعدد األطراف وأصبحنا أ
مصطلح الدبلوماسية متعددة األطراف ومثلت بدورها الطريقة الطبيعية للدبلوماسية الدولية 

  .وهي أكثر تعقدا وأعلى انفتاحا
حيتوي جدول أعمال الدبلوماسية احلديثة أهم القضايا اجلديدة يف السياسة كما 

اته على قضايا فيما خيص األمن العسكري غري أنه أصبح مركزا  أكثر يف اهتمام ،العاملية
وهي تعكس أكثر إهتمامات ومصاحل " قضايا السياسة الدنيا"اقتصادية واجتماعية ورفاهية 

فكيف ميكن فهم  ذلك يف حدود العالقة التفاعلية الكربى ملوضوع  ،من غري الدول املمثلني
  ؟"التحديات و الرهانات و التحوالت اجلديدة/الدولة الوطنية"حبثنا 

يف القانون العام ضمن أحد مقاالته التحليلية لصديقي الدكتور السعيد القد أورد 
عن مدى تعارض أم توافق الدميوقراطية والسياسة اخلارجية للدول إطارا حتليليا مهما حول 

أي تداعياا يف صور وأشكال خمتلفة كوا من  ،أثر الدبلوماسية يف السياسة العاملية
وهو  ،ى نضج النظام الدميقراطي  للدول الوطنيةاحلاالت اليت من خالهلا ميكن رصد مستو
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يؤكد على أن الدبلوماسية اجلماعية أو املتعددة هي من جيسد وعي اموعة الدولية 
  .بضرورة إدارة مصري البشرية بشكل مجاعي

قد إزدادت احلاجة إىل دبلوماسية دولية متعددة بعد إيار ..."وحسب تعليقه  
يف العالقات الدولية وتفكك املعسكر اإلشتراكي الذي أذن  ةيولوجيالدراماتيكي للعوامل اإليد

ة ـــود كل هذا أعطى دفعة قويـــأربعة عق ببنهاية احلرب الباردة اليت عمرت ما يقار
 (  ــحو التعــدديوعة الدولية املتزايد بضرورة تعزيز التوجه نــلشعور ام

Multilateralism  (..." (1)  

يف إجتاه يدفع  إطار السياسة العاملية والعوملة، القات الدولية يفتعقد العوبالفعل 
فقد أصبحت معقدة  اجلذرية وإدارة الصراعات القائمة،حنو ضرورة البحث عن احللول 

وهو اهلدف املنوط من  ،هي األخرى ومتداخلة من حيث ظهور عوامل عرقية ودينية
ولة الوطنية تبين إدارة الصراعات من الصعب على الد أصبحفقد  ،الدبلوماسية اجلماعية

  .بنفسها حىت ولو كانت ضمن جمموعة القوى الكربى ااحلاصلة على مستوى إقليمه
الدبلوماسية اجلماعية أصبحت متجذرة أكثر فأكثر كوسيلة ملعاجلة القضايا و 

  .الدولية الكربى و اجلوهرية العالقة
اعية متعددة األطراف يف على أنه رغم أمهية الدبلوماسية اجلم الصديقيويؤكد 

السياسة العاملية ويف حتقيق السلم واألمن الدوليني فإن بعضا من العراقيل واملعوقات تقف 
عائقا ولو آنيا يف وجه املساعي الدبلوماسية املتعددة بفعل سعي الدول وتفضيلها هلكذا 

األطراف  ولذلك ال ميكن للدبلوماسية متعددة سة عسكرية حلل املشاكل والصراعات،سيا
أن ختوض دورا فعاال إال بعد أن تستنفذ أطراف الصراع جهودها العسكرية وتصل  

  Dead Lock  "(2)"املواجهة إىل مرحلة اجلمود 
املتتبع لدبلوماسية هذه املرحلة  ،ويف املرحلة اجلديدة ملا بعد احلرب الباردة

وماسية أصبح حيكمها العالقات الدبل  ،يستنتج وبسهولة أن العالقات فيما بني الدول
الطابع اتمعي أو الشعيب الباحث عن الشرعية ومزيد املهارات والكفاءات وهذا ناتج 
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وتزايد أمهية وفعالية الفاعلني غري املنتمني  )اإلعالمية(أساسا عن الثورة املعلوماتية 
مبا يؤكد أن الدولة الوطنية أصبحت مستبعدة جزئيا نظرا لتضاؤل حجم   ،للدول
  .ها ومقدراا الفعلية يف فض الرتاعات  وإدارة األزماتأدائ

اجلديدة جند الدبلوماسية الربملانية  ةمن األشكال اجلديدة للدبلوماسي و
ي مادون املشكلة لنظام حكم عامل ،(1)والدبلوماسية الشعبية مث الدبلوماسية املوازية

  .الدولة الوطنية
    y DiplomacyParliamentar:الدبلوماسية الربملانية  –أ 

أفرزا العوملة احلالية والتحوالت  ن بني أهم أنواع الدبلوماسية اليتوهي م
املتسارعة يف السياسة العاملية فقد تطورت مسامهة الربملانات الوطنية احمللية للدول 
الوطنية وخصوصا تلك اليت متتاز بطابع دميقراطي تعددي يف العقود األخرية من القرن 

فيما يتعلق بإدارة الشؤون الدولية والدبلوماسية الربملانية جاءت نتيجة  العشرين وذلك
ف ااالت واألصعدة وخمتلف للزيادة االعتماد املتبادل بني األمم والشعوب يف خمت

  :والدبلوماسية الربملانية تنقسم بدورها إىل شكلني رئيسيني  ،حتديات املرحلة اجلديدة
تتجسد أساسا يف شكل من تبادل البعثات والزيارات ثنائية دبلوماسية برملانية  : األول -

و هي تتجاوز فقط لقاء الربملانيني إىل لقاء املسؤولني  ،بني خمتلف الربملانات يف العامل ككل
   وأحيانا مع الفاعلني املدنينياحلكوميني

حتادات س على صعيد املنظمات واإلرمتاوهو الدبلوماسية الربملانية اجلماعية  الثـــاين -
   .(2)الربملانية الدولية و اجلهوية

هذا الصدد يعترب اإلحتاد الربملاين الدويل كهيئة أعلى وأكثر أمهية من باقي  ويف
على أن الربملان  ريب وإحتاد الربملانات اإلفريقية،الربملانات اجلهوية كاإلحتاد الربملاين الع
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ب أعضائه ة الواسعة وطبيعة إنتخامنوذجا راقيا من حيث سلطاته السياسيأاألوريب يعترب 
  .(1)ذلك الذي أكد أمهيته وفاعليته يف الدبلوماسية العاملية  عن طريق اإلقتراع العام،

أحد أشكال جتاوز الدولة والسلطة الوطنية يف ا فاملنفذ الدبلوماسي الربملاين إذ
بلوماسية كون الداعات واألزمات الدولية العاملية، مسائل حل الرتاعات وإدارة الصر

الربملانية تعمل على ربط التعاون بني الربملانات الوطنية واملسامهة يف حل الرتاعات 
  .الدولية من خالل جلان وساطة عرب الدولة الوطنية

 .Public Diplomacy  الدبلوماسية الشعبية أو العامة -ب

 على أا تلك الدبلوماسية اليت دف إىل "سعيد الصديقي"يعرفها األستاذ 
تنمية املصلحة الوطنية عرب أساليب اإلقناع واإلخبار وعن طريق التأثري يف املستمعني يف 

عرب استعمال الصورة املتحركة والتبادل الثقايف واإلذاعة والراديو  ،البلدان األخرى
والتلفاز وغريها من وسائل اإلتصال احلديثة،وهذا النوع من الدبلوماسية ميارس بصورة 

،وذلك عكس قلةى املكاتب املفتوحة واملعلنة وإن كان املشاركون علنية ويف مستو
  .ةوالسري الدبلوماسية الربملانية املغلقة

لكبرية وتصاعد أمهية الرأي فالدبلوماسية الشعبية هي وليدة الثورة اإلعالمية ا
وهذا بدوره حد بل وضيق بصورة كبرية من نسبة القرارات احلكومية اخلارجية العام،

فأهم ما ميز الدبلوماسية الشعبية عن  و السرية، يف إطار التجمعات املغلقةاملتخذة 
رساا فقط على احلكومات والدول، الدبلوماسية التقليدية هو كوا ال تقتصر يف مما

واألفراد غري الرمسيني  NGOبل تسمح مبباشرا من قبل املنظمات غري احلكومية 
  .وذلك بدرجة أوىل

سية الشعبية تلك املتعلقة بانتهاج القادة طريق وسائل ومن أشكال الدبلوما
اإلعالم وخمتلف وسائط اإلتصال والتقارب ملخاطبة القادة واجلماهري والشعوب وكل 

املوجه إىل الشعب  'حممد خامتي'املعنيني،كمثال على ذلك خطاب الرئيس اإليراين 
على  بوشالرئيس  و خطاب N.N. C.األمريكي مباشرة عرب شبكة األخبار األمريكية
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الدبلوماسية الشعبية أو العامة هي يف ، ذلك بأن شعب العراقي أثناء أزمة اخلليج الثانيةال
وهي أجنع وسيلة للتعبري عن مصاحل  الغالب األعم مكملة للدبلوماسية الرمسية للدولة،

  .األشخاص وحىت احلكومات
  .Parallel Diplomacy:الدبلوماسية املوازية - ج

حبسب  " Track Two Diplomacyالطريق الدبلوماسي الثاينوهي متثل 
أو الدبلوماسية ،  Joseph Montville"جوزيف مونتفيل"تعبري الدبلوماسي األمريكي

املوازية من أجل إيضاح وحتديد عمل املتخصصني غري احلكوميني يف حل الرتاعات  
الضعف وعدم  ،بغرض مواجهة)...جامعيني ،دبلوماسيني،ورجال أعمال(وهم يضمون 

الكفاءة الدبلوماسية يف حل الرتاعات وفض الصراعات،وإقامة مناذج وأطر عمل جديدة 
فتوظيف هذا  ومثال ذلك ما جيري يف دولة كالواليات املتحدة األمريكية،،يف ذلك

النوع من الدبلوماسية املوازية اليت ال تتدخل مباشرة يف القضايا واألزمات الدولية غالبا 
  .جناز أهداف السياسة اخلارجية ما يوجه إل

إن أبرز فكرة تولد قناعة ما بتشكل عامل ما دون الدولة حىت ولو كان خيدم 
واملتعلقة  Louise Diamond"لويز دياموند"تلك اليت نادى ا  ؛ مصاحل الدولة ذاا

وهو  Multi-Track Diplomacy متعددة املساراتباستعمال تعبري دبلوماسية 
حكوميا كبريا يف عملية تسوية املنازعات ،وهذا ال يتم إال مبشاركة يتضمن تنوعا 

عامل األعمال واخلواص ومراكز البحث والتعليم (فاعلني متعددي االختصاصات 
 )ومجاعات الضغط واملؤسسات الدينية واملنظمات اإلنسانية ووسائل اإلعالم وغريها

(1).  
صورة موسعة يف الدول الغربية كما أن الدبلوماسية املتعددة املسارات متارس ب

،وذلك عرب مئات املنظمات واجلمعيات  واملؤسسات ومراكز البحث املتخصصة يف 
  . غريها من جماالت التدخل اإلنساينإدارة األزمات الدولية و
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يات املتحدة واإلحتاد األورويب الواليف هذا املوضوع ميكن إدراج مثال عن 
حيث كون الدبلوماسية أحد أكرب املنافذ اليت  كثر الدالئل قبوال واستحسانا منكأ

تتجاوز عربها الدولة الوطنية بصورة أفقية  عرضية سواء يف خدمة أهداف سياستها 
غري اخلارجية أم العكس يف خدمة الرقابة على خدمات الدولة الوطنية املنقوصة و 

   .االقتصادي واالجتماعيالكاملة فيما خيص رفاه األفراد 
 عابرةظهور اجلماعات و عوملة احمللي : اعية العاملية احلركات االجتم: الفرع الثالث

  .لقومياتا
ليست الدبلوماسية بكل أشكاهلا العامل الوحيد املؤثر على أداء وحجم 

واليت نوات املتسيبة حتت القطاع العام وفاعلية الدولة الوطنية ،بل هناك العديد من الق
مل والعناصر الفاعلة هي األخرى حمليا واملفكرة للكثري من العواواسعا تفتح اال 

مفرزات العوملة التحتية املتجسدة أساسا يف تلك  ،،أو بعبارة أدق∗واملتصلة عامليا
احلركات واجلماعات االجتماعية العابرة للقوميات واملتشكلة عرب جناح وكثافة الروابط 

فكيف تأثرت دة ،على حدود الدول ،هلا أهداف حمددة وأمناط عمل وأشكال متعد
  الدولة الوطنية بذلك؟

تتأسس اإلجابة على هذا التساؤل على مرحلة اإلقرار ولو جزئيا بأن الدولة 
الوطنية مل تعد موجودة يف مجيع تقطيعات السياسة العاملية،وإن وجدت فعدم قدرا 

آخر  عاملهلة هلا اإليفاء مبسؤوليتها لعامل العجز وعدم توافر املوارد الضرورية املؤ
رمسية وغري مثبط لدورها ومشجع على ظهور تلك احلركات االجتماعية غري ال

ىل الربح وذات أبعاد عاملية ،وأنشطة وممارسات هذه احلركات النفعية،فهي ال تسعى إ
نية كبرية من البشر وموارد أعظم من املؤسسات املع االعابرة للقوميات  تشمل أعداد
، فهي تتصدى ملعاجلة جمموعات   "آرت شولت نجا" وهلا تأثري أشد فاعلية حسب

واسعة من القضايا تتراوح ما بني حقوق السكان األصليني إلقليم ما إىل قضايا حاملي 

                                                
، أساسا "رأس املال عاملي يف حني أن العمل حملي:" بأنه خالل اخلمسني سنة املاضية شكلت مقولة " إليخاندو بورتيز"يف هذا الشأن يشري املفكر  ∗

ة العاملة و االستقالل القومي، غري أن التطورات االتصالية وهو حسب املدارس النظرية املختلفة إعالن موت ضمري الطبق" الدولية"فكريا ملفهوم 
  .تؤدي بدورها إىل ظهور هياكل اجتماعية ذات قوة موازية ) الدولة(والتكنولوجية تدفع حنو تفجري ردود فعل متباينة ضد النفوذ والسلطة 
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،إىل شبكات تغطي العامل أمجع من (1) )اإليدز(فريوس مرض نقص املناعة املكتسب
 Develeopmentبدائل التنمية مع املرأة من أجل عصر جديد"أشباه 

Alternatives With Women For A New Era  غري أنه يف حقيقة األمر قد
واجهت الطبقات اإلجتماعية و باخلصوص فرع الطبقة العاملة عوملة اإلنتاج الرأمسايل 

وهذا نظرا  ،بأساليب جديدة حتت الدولة الوطنية  عرب القومية عرب احلدود املادية للدول
النقابات الدولية أو السعي حلث احلكومات  لفشل إستراتيجيتني تقليديتني متمثلتني يف

القومية على فرض معايري اجتماعية دنيا على صادرات دول العامل الثالث نظرا لواقع 
املنافسات الدولية اليت أفرزت ال مركزية االستثمارات األجنبية ،مما دفع األفراد إىل 

ال هنا وال "تمركز املواجهة خبلق مجاعات متر عرب احلدود القومية للدول وهي ال ت
،أنشطتها تقوم على "الوقت نفسه يف هنا وهناك"ودة ــــها موجـولكن" هناك

  . (2)فرق الربح القائم على وجود احلدود وهي تظهر بشكل حتيت
وحسب علماء االجتماع فإن اجلماعات املهاجرة تقوم ببناء مساحات 

وتسمح بنسج عالقات  اجتماعية تتجاوز احلدود اجلغرافية والثقافية والسياسية 
 تعرباإلجتماعية باتمع املستقبلي الذي  ااجتماعية ذات طبيعة متعددة متزج جذوره

  .بدل الدولة الوطنية العاجزة اوانشغاال اومطالبه امن خالله أفضل تعبري على مكاسبه
العابرة  -حركة املهاجرين –نظرا لتشعب ظاهرة احلركات االجتماعية و 

فإن تأثريها على ، وتنوعها الضخم  ةواإلجتماعي ةاألنشطة االقتصاديللقوميات وثقل 
فإن   "Sub State"الدولة الوطنية كوا أحد األعمدة املشكلة لعامل ما دون الدولة 

  :  (3)من ثالثة أسس  "بورتيز"حتديها ينبع حسب 
 هو أن ظهور اجلماعات العابرة للقوميات مرتبط مبنطق: األساس األول

املستثمرين و أصحاب العمل  إذ إا دف إىل تلبية مصاحل واحتياجات،لية نفسهالرأمسا
هذا إذا ما مت التركيز على أحد أهم األنشطة ضمن السياسة العاملية ،يف الدول املتقدمة

                                                
  .52ستيف مسيث ، املرجع السابق الذكر، ص  ، جون بيلس، )  1(

الس الوطين للثقافة : ، الكويتجملة الثقافة العامليةماجدة أباظة،   :، ترمجة"ظهور اجلماعات عابرة القوميات :العوملة التحتية" تيز،بورأليخاندو  )  2(
  .19، ص 2001، أفريل 105والفنون واآلداب، العدد 

  .20املرجع نفسه، ص    )  3(
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رغم أننا خنوض جانبا  اإلطار املبدئي ملنشأ العوملة ،وهو النشاط االقتصادي الذي يعترب
يف الواقع ليس أكثر الفقراء فقرا هم  " :"بورتيز" إذ يقر ،∗ماعيحتليليا ضمن سياق اجت

الذين يهاجرون كما أن قرارهم بالسفر ال يكون يف األساس مبنيا على حسابات 
ويضيف بأن اهلجرة احلالية هي مثرة قوتني ، (1) ..."شخصية باملكسب و اخلسارة

  :يل مرتبطتني معا تأيت مصادرها من ديناميكية التوسع الرأمسا
  .احتياج الدول الفنية إىل أيد عاملة رخيصة ومتجددة :األوىل
القيام بغزو الدول الواقعة يف األطراف من خالل االستثمارات املنتجة ومناذج محاية  :الثانية

  .املستهلكني و الثقافة الشعبية للمجتمعات املتقدمة
ضات النقابية العابرة للقوميات أن املعار تمن املفارقات حول ظاهرة اجلماعا

و الرأي العام الوطين  للدول املستقبلة لوفود املهاجرين إليها كأيدي عاملة  أدت إىل 
كون األخرية تأخذ طرقا ملتوية وتتحايل على القانون بوسائل خمتلفة ،على سبيل املثال 
ال احلصر  نتائج السخط يف الواليات املتحدة على مثل هذه اهلجرات والتدفقات غري 

 ،)IRCA(أدى إىل تبين بالعكس قانون 1986ة خالل مرحلة الثمانينات الشرعي
Reform And Control Act (2) Immigration، وهو خاص بالسيطرة والتحكم

السكان  عدد وعقلنة التدفقات اهلجرية حنو الواليات املتحدة األمريكية،غري أن
إضافة إىل ،مليون شخص 20بلغ عددهم  1990أ يف العام ،م،املولودين يف املهجر يف الو

واليت تضمنت زيادة عدد املهاجرين  1990تلك اإلجراءات  امللطفة خالل نفس العام 
أعداد ،ففي أملانيا وفرنسا ورغم كل أنواع التشديد إال أن هناك زيادات منتظمة يف 

سكان أملانيا مهاجرين،وكذلك % 9 أي  ماليني) 7( سبعة حبيثاأليدي العاملة 
وهي كلها دالئل ،"موظفني حتت التمرين"سنت تشريعات حتت مسمى اليابان اليت 

على مدى فاعلية و عمق تأثري الطبقات االجتماعية هلؤالء املهاجرين على قرارات 
                                                

القتصادي مع السياسي االجتماعي من خالل اإلطار التحليلي يعترب بدرجة أوىل حمركا احلقيقة أننا ال ننكر صعوبات الفرز املفهومي والتداخل ا ∗
عتمد للبحث ويف نفس الوقت فإنه ال ميكن فهم الديناميكية احلقيقية والفعلية للتفاعل دون بنية ذات تداخل بعدي، خصوصا وأن موضوع التحليل ي

  .يف تأسيسه املنهجي على عملية املسح
  .21-20و بورتيز، املرجع السابق الذكر، ص أليخاندر )  1(

  .21املرجع  نفسه،  ص )  2(
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وعقلنتها ضد  االدول الوطنية حىت الدول ذات األنظمة املفتوحة والدميقراطية منه
                .مصاحل الدول ذاا

هو أن رأس املال  األساس األولولالستدالل على صحة  من املفارقات أيضا
املتعدد اجلنسيات يتحرك باجتاه العمل على تطوير ألسواق الدول الواقعة يف األطراف 

مما أنتج أمام الدول الوطنية ذاا معوقات بنيوية  ،مع استغالل أيدي العمل الواردة منها
لنماذج األجنبية وإدخال مناذج خاصة فيما يتعلق بإعادة صياغة الثقافة الشعبية وفق ا

بدوره اجلماعات  عهذا ما يشج،∗حبماية املستهلك دون ربطها ملستوى الدخول احمللية
إىل اهلجرة إىل دول املركز مع توسيع اهلوة بني الواقع احمللي ودوافع وأمناط االستهالك 

لرموز الثقافية هي األكثر تعرضا لتلك ا" بور تيز "اخلاصة م فالطبقة الوسطى حسب 
وتتميز  ،والدعايات املوجهة وهي األكثر إمتثال هلا واحملاكة من طرف دول املركز

قوميات عن غريها يف املستوى احمللي خباصيتني الشبكة العالقات اإلجتماعية عرب 
   :مهمتني

  .وممتدة جغرافيا" متداخلة"كثيفة  أن هذه الشبكة : األوىل
هة حالة عدم األمان اليت يف مواج نإىل خلق أشكال من التضام أن املهاجرين مييلون :الثانية

 . (1)اهلجرة فوتسود ضر

ن املبادرات ذلك بأن هذه الشبكات التضامنية ميكن أن حتفز أشكاال م
  حباالت   "S-Sassen "ساسان   وحسب دراسات قام ا اإلقتصادية املختلفة،

  .البعيد دىفإا تؤدي إىل خلق أسواق عمل على املخمتلفة 
ن هذه األشكال غري رمسية دون الدول أ Light "اليت"الباحث  كما يشري  

ر و إختالف عاجتمع أموال اإلدخارت وتوزعها كل حسب دوره وتستغل فرق االس
تماد على الصفقات العاملعلومات بني الدولة األصلية والدولة املستقبلة وذلك با

                                                
، واملتعلقة بالقطاع االقتصادي غري الرمسي a.portes et walto, beleria  1989الدراسات يف أمريكا الالتينية لكل من  أثبتت بعض ∗

ض األسعار وزيادة املرونة يف استخدام اليد العاملة من قبل الشركات للمناطق الواقعة على األطراف أن هذا القطاع يقوم بدور مهم وفاعل يف ختفي
   .الكربى، وهو ما كان يفترض وجود إطار من التنظيم من قبل الدول، هذا اإلطار اختفى يف املناطق اإلنتاجية اجلديدة املصدرة

  .23إليخاندرو بورتيز، املرجع السابق الذكر، ص  )  1(
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 ظل غياب كامل أو جزئي لإلجراءات أو يف ،التجارية اليت تتجاوز احلدود السياسية
  .ضمن عملية إعادة اهليكلة العاملية لالضمانات اخلارجية وهو ما يدخ

الصورة اليت ميكن أن تتضح لنا من خالل هذه التحليالت هي منوذج تضامين         
الفاعلني اإلقتصاديني املسيطرين من خالل  تعاملي يعرب عن التوازي بني إستراجتيا

وإستراتيجيات شركات ، ة املالية املتجذرة يف االقتصاد الرأمسايل العاملي السطو
ي املدخر و ـــاملهاجرين عابري القوميات القائمة على رأس املال االجتماع

املتراكم وهذا املشهد يزحف بدوره على مسؤولية الدول الوطنية مبا خيدم سيادة املشهد 
 .الرأمسايل العاملي

هلذه احلركات االجتماعية ذات البعد عرب القومي أفرزت  ةميإذا الطبيعة التراك
و السيطرة       حيزا كيفيا جليا وهو أن عديد املشاهد  األمربيقية تثبت قوة اإلحكام 

اليت تتمتع ا هذه احلركات فيما يتعلق بالسياسة احمللية للدولة الوطنية وقدراا على 
 "بورتيز"توجد حسب  الدومينكانففي مجهورية ، الداخل واخلارج نضبط شؤو

مئات من الشركات الصغرية واملتوسطة أنشئت من طرف جمموع املهاجرين القدامى 
أ تتضمن مصانع صغرية ومؤسسات جتارية خمتلفة ووكاالت مالية وهي ،م،إىل الو

  .مؤسسات عابرة للقوميات 
فالدراسة العامل اإلحصائي هو اآلخر حافز على تقريب وفهم املشهد ،

شركة من  113: بـ يتعلقفيما  تيف أواخر مثانينات القرن العشرين توصل التكميمية
الشركات الصغرية واملتوسطة إىل أن متوسط رأس املال املستخدم يف البداية مل يتجاوز 

 :من اخلارج حوايل  ألف دوالر أمريكي ،لكن نصف هذه الشركات تتلقى أمواال 12
 يف الو،م،أ وهم من قبل األهل واألصدقاء القاطننيدوالر أمريكي وهي ممنوحة  5.400

قومية ،إضافة إىل أن الشركات بالطبع بصورة عرب وطنية وعرب هلاته شركاء أو مالك 
السفر الدوري عامل مهم  جللب األموال وكسبها إضافة إىل التدعيمات العينية الناجتة 

  .األدوات والبضائع املختلفة عادة عن بيع
وبالنسبة "...: يضيف قائال فإنه"لبورتيز" قببعض التعلي عتبوالتحليل املضمن 

للمراقب غري اخلبري فإنه يعترب هؤالء املهاجرين املسافرين احململني باحلقائب  أشبه  
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ويف احلقيقة فإم يقومون مبمارسة ين حيملون معهم هدايا إىل أسرهم، باملهاجرين الذ
 ؛...والذي يعترب يف طور االزدهار العمل التجاري غري الرمسي   لشكل من أشكا

  . (1)"متجاوزين بذلك كل املسافات اليت تفصل بني الدول سواء الطاردة أو املستقبلة
أ هلذه الظاهرة  واهتمامها ،م،ونظرا جلهل أو جتاهل احلكومة الدومينكية  والو

سان دو "ة ـا مت يف العاصمــفقط حبجم ومسار أموال املهاجرين ؛فإن حبث
ن املهام املهاجرين ومهارام ،قد أوضح بأن م عددحول  1996-1994ني ب"ومنج

تلك املتعلقة باخلدمات سريعة التوصيل واحملالت املتخصصة يف  الرئيسية هلذه اجلماعات
 قطاع مسئويل كما أن معظم شركاتلفيديو و التأجري وبيع السيارات املعلوماتية وا

رار يف العمل دون وجود صناعات البناء اليت ال ميكنها االستمالبناء يف الدومينكان 
إضافة إىل كوم يلعبون أدوارا  أوجدها مواطنو الدومينكان املوجودين خارج البالد ،

عديدة ومهمة يف القطاع السياحي و اإلليكترونيات و إعمال البناء  وأعمال الترفيه 
  .∗داخل االقتصاد احمللي

اعية معات اجتماعية عابرة إذا واضح جدا كيف قلصت هكذا نشاطات مج
احلدود الوطنية للدولة من حجم وجماالت تصرف وحتكم وتوجيه قد تتواله منذ البداية 

    .املستقبلة ةالدولة الطاردة أو الدولسواء كل من 
اجلماعات العابرة للحدود والقوميات مورفولوجيا داية احلديث عن أثر ويف ب

  ا ـتبينالوطنيــة عمومـــا،  ملؤثرة على الدولوطبيعة النشاطات ا
أن مأسسة احلركات االجتماعية  هذه حيكمها الذي يقر ب  األساس األول

منطق الرأمسالية ،فإن التحليالت السابقة تضيف لنا أساسني آخرين هامني،حيث أن 
يتمثل يف كون تلك اجلماعات  إمنا هي ظاهرة متميزة تبتعد عن الصورة  األساس الثاين

العودة وربط  بخلاصة بتأقلم املهاجرين خارج أوطام  ومن حيث أساليا ةالتقليدي
على هو أن هذه اجلماعات تتغذى   ،واألخري األساس الثالثأما  ،الداخل باخلارج 

                                                
   .25، ص نفس املرجع)  1(

  .(OTAVALOS) يورد إليخندرو بورتيز، أمثلة حتليلية شبيهة منها دولة السلفادور ومجاعات السكان األصليني األوتافالو  ∗
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متتلك إمكانية النمو و تقدم جماال أكرب للحركة  لتلك ظاهرة العوملة وديناميكيتها، 
  .املبادرات الشعبية املستقلة

ي فإن هذه احلركات االجتماعية ل هذا اإلطار أو املشهد التحليلمن خال اإذً
بثالث املوازية من خالل أنشطتها للسياسات الرمسية للدول الوطنية أصبحت تتسم 

  .لنظري مع املشهد الواقعي والعمليتبني مدى توافق املشهد ا خصائص
 الت الدولية اليتكوا ظاهرة جديدة مدعومة أساسا حبجم وكثافة وسرعة االتصا األوىل

والفاكس وسائلها قطاع الطريان واهلواتف  مباشرة أو شبه مباشرة واليت منأصبحت 
  .إخل...والربيد اإلليكتروين

حجم األشخاص واملصاحل املتضمنة يف تلك األنشطة ،كوا تتخذ خاصية تراكمية   الثانية
  .وهذا نتيجة سرعة تزايد أعداد املهاجرين وشركائهم احملليني

حماولة إضفاء الشرعية القانونية مع زيادة حجم املمارسات واالستثمارات  وإقرار   لثالثةا
القطاع العام لكل من الدولة املستقبلة والطاردة من خالل املسؤولني الرمسيني  بضرورة االرتباط 
و التبادل احلقيقي والفعلي و الدائم بني كل من املمارسات  اخلفية وغري الرمسية  هلذه 

جلماعات وأنشطة القطاع العام  القائم حمليا أو خارج إطار مصدر هذه اجلماعات عابرة ا
إذ تؤدي إىل  من حيث عالقاا مع القطاع العام ،، فهي ظاهرة ذات أبعاد سلبية القوميات

متحررة على املستوى كوا و الطبقات املسيطرة حمليا  االقتصاديةإضعاف بواكري هيمنة الصفوة 
  .(1)بينما األخرية تظل حمصورة على املستوى الوطين احملليالعاملي 

 .مالمح نظام حكم عاملي ما فوق الدولة: مصادر خلل الدولة املتجاوز: املطلب الثاين
State Global Governance- Supra.  

  .انعكاسات التحديات السياسية االجتماعية على الدولة: الفرع األول
أو على غرارها بدأت تتعاظم /من غري الدولة الوطنية و يبدو أن سيادة الالعبني اجلدد

شيئا فشيئا خصوصا مع العقد األخري من القرن املاضي، أين اار االحتاد السوفيايت الذي ظل 

                                                
  .32أليخاندرو بورتيز، املرجع السابق الذكر، ص  )  1(
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، اارت معه اإليديولوجيا االشتراكية (1)لوقت طويل إمرباطورية جغرافية وسياسية وعسكرية
/ ية الليربالية والتعددية، وهذا ضمن مكونات سياق دويلوتنامت الدعوة إىل اعتناق اإليديولوج

  .عاملي جديد
العاملي  /الدويلـــهاإشكاليات اإلصالح السياسي االجتماعي الداخلي يف سياق: البند األول

  .إخراج منهجي
إن قصورا معيبا قد حيدث فجأة، عندما ال ميكننا يف مسألة فهم ما جيري داخل 

، إال حصر دوافع اإلصالحات السياسية )داخل الدول(فة يف اجلنوب اتمعات النامية والضعي
إنه حتد آخر فعال يفرض نفسه على الدولة . االجتماعية فقط يف سياق داخلي أو فقط خارجي

  .عن الدويل العاملي يالوطنية، لن يتمثل إال يف مدى صعوبة فصل الداخل عن اخلارج واحملل
الوطنية خصوصا يف العامل الثالث، ميتاز بكثافة  فاملشهد السياسي االجتماعي للدول

عالية جدا يف أطروحات اإلصالح السياسي التابعة من مصادر داخلية وخارجية انعكست يف 
كثري من السياقات احمللية للدولة يف شكل حراك سياسي شعيب من ناحية وإجراءات رفض 

املشهد العام العاملي صادف منوا  إضافة إىل أن، (2)واستجابة حكومية حمدودة من ناحية أخرى
بالواليات املتحدة وما لذلك من  2001سبتمرب  11يف وترية احلراك السياسي مع هجمات 

انعكاس على آليات احلكم التقليدية، كما ساعدت حركة العوملة آليا على تصاعد األصوات 
احترام حقوق اإلنسان  الداعية إىل تبني الدميقراطية واإلقليمية واالقتصاد احلر، والدعوة إىل
  :واحترام احلريات األساسية، وهو ما يعكس على األقل جانبني هامني

نتيجة تنامي الوعي واملهارات التحليلية - هو الداخل الوطين الذي بات يفرض اجلانب األول
حال راديكاليا مغايرا للطابع التقليدي للحكم الذي ال يتماشى من حيث  - لألفراد داخل الدولة

        . ات واألفكار مع مستوى الوعي واحلس املدين بالقضايا املستجدةالقدر

                                                
، املرجع السابق الذكر ،  ص الدولية الراهنةالدولة الوطنية والتحوالت : ، يف"األمن الوطين يف ظل التحوالت الدولية الراهنة" حممد شليب، )  1(

155.  

اجلمعية العربية : ، بريوتالة العربية للعلوم السياسية: ،  يف"السياق الدويل لإلصالح السياسي يف الوطن العريب"صاحل بن حممد اخلثالن،  )  2(
  .127، ص 2008، صيف 19للعلوم السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية،  العدد 
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ينبع يف األساس من كل تلك الضغوط  األجنبية اخلارجية من القوى دويل عاملي اجلانب الثاين 
سبتمرب  11الكربى املهيمنة مثل الواليات املتحدة األمريكية، نتيجة انعكاسات هجمات 

األمريكية، مما بات يدفع إىل توجيه األنظار املهيمنة حنو القيام على السياسة اخلارجية  2001
  بعمليات ضغط مباشر وغري مباشر يف اجتاه تبين الـدول الناميـة 

جلملة استراتيجيات إصالحية على مستوى العمق ، إصالح أنظمة احلكم عن ) يف العامل الثالث(
اإلنسان وتغري معىن املواطنة وحضور وحقوق  - ∗الدميقراطية املهيمنة-طريق فرض الدميقراطية

جمتمع مدين عاملي، كل هذه الضغوطات والتحصينات اجلديدة تدرج ضمن ما يعرف باحلرب 
على اإلرهاب، ويعقد يف ذلك تنامي إحداث تغريات إجيابية يف البيئات السياسية الداخلية 

" برجينسكي" ـلجسية للدول الوطنية، و ما يدل على صحة ذلك تلك التعابري اآلخذة يف النر
إنه ينبغي أن يكون األمن األمريكي اهلدف األول عند استخدام  ،من نافلة القول:" عندما يعرب قائال

القوة الوطنية، ويف بيئة أمن عاملي تزداد مراوغة، وخصوصا بالنظر إىل القدرة املتعاظمة ال للدول 
، األمن القومي املنفرد وهم ....وحسب، بل وللمنظمات اخلفية، على استخدام أسلحة فتاكة

    .(1)"خرايف
من خالل ذلك نلمس دعوة من الداخل األمريكي للعامل إىل ضرورة تقوية املوقف           

األمريكي ببعد عاملي وإجراء عاملي، وهو ما خيضع يف الواقع لتلك الضغوط اليت ترد من 
  .الدويل، أو ما يعرف باإلرهاب )خصوم بال وجوه(املنظمات اخلفية 

اليت اختذناها الوعاء  International/ Global  العاملي /إن إشكالية السياق الدويل
، وكما أشرنا سابقا إىل ضرورة دراسة )الفصل األول املفهومي(الفعلي للدراسة ومنذ البداية 

لي إىل إشكال الدولة الوطنية ضمن اهليكل العام املوحد للسياسة العاملية دون جتزيئة البعد التحلي

                                                
، وذلك يف سياق )معضالت الدميقراطية املهيمنة(عنون مستشار األمن القومي األمريكي األسبق زبيغنيو برجينسكي، فصله اخلامس ذا الطرح،  ∗

  :جتد ذلك كله يف كتابه. احلديث عن القوة املهيمنة ألمريكا على الصعيد الدويل  ويربط ذلك حبجم قوا الدميقراطية يف آن معا
  .202، ص )2004دار الكتاب العريب، : بريوت(عمر األيويب، : ، ترمجة "السيطرة على العامل أم قيادة العامل: اراالختي" 

،          ص )2004دار الكتاب العريب، : بريوت(عمر األيويب، : السيطرة على العامل  أم قيادة العامل، ترمجة: زبيغنيو برجينسكي، االختيار )  1(
  .239-238ص، 
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إشكالية تنبئ مبزيد من الضغوط إن داخليا أو خارجيا، فالعوملة طوقت  ∗-جغرا حتليلي–بعد 
 الدولة من خالل نسقها وآلياا اجلديدة خصوصا وذلك عرب تنامي دور املنظمات احلكومية  

(GO,S)  واملنظمات غري احلكومية (NGO)،  وهي يف الغالب منظمات تتدخل يف الشؤون
للدول، منظمات حقيقية وتطوعية عاملية، ومنظمات فرض للقيم املعوملة واليت غالبا ال  الداخلية

لذلك . (1)خترج  عن اهليمنة األمريكية، كوا أصبحت إغراء قيميا ثقافيا اجتماعيا عامليا
العاملي على الدولة الوطنية سوف نطمح على / ولصعوبة حصر تأثريات مكونات السياق الدويل

 Citizenship حتقيق بعد تنويري يف فهـم مــدى تأثر عنصر املواطنــة األقل إىل 
باعتبارها ذات دور محائي على املستوى االجتماعي، وذلك عرب بناء روح الوالء واالنتماء، 

، تلك  Global Civil Society إضافة إىل فهم أدوار بعض مؤسسات اتمع املدين العاملي 
فما هي ،   Non-Governmental Organisations : كوميةاليت تنعت باملنظمات غري احل

   مالبسات ذلك على الدولة الوطنية ويف السياق العاملي؟
وقبل التطرق إىل املتضمنات املتوافرة لإلجابة عن التساؤل املطروح، ينبغي فقط 

 11اإلشارة إىل أن مكونات السياق الدويل العاملي خالل مراحل زمنية سابقة قبل أحداث 
، تتمركز حول فكرة مفادها أن بنية السياق الدويل هي احملدد الرئيس للسلوك 2001سبتمرب 

  .(2)اخلارجي للدول، حيث تتجاوز أمهيته احملددات الداخلية
على خالف مالمح ومسات الوضع العاملي أو السياق الدويل العاملي يف احلالة الراهنة 

نيات ومع زوال أثر الكتلة الشرقية اإليديولوجي، مع مطلع األلفية الثالثة، فإن مرحلة التسعي
، متثلت يف انفراد الواليات املتحدة األمريكية باهليمنة على 1991وبداية حرب اخلليج الثانية 

، وهي مرحلة استقرار نسيب واخنفاض UnipolaritY  العامل يف ظل ما عرف بالقطبية األحادية
يت إذاك على قمة البنيان الدويل، وهي بذلك حدة الصراع الدويل، ألن الدولة العظمى تأ

                                                
، نقصد به التوأمة ما بني معنيني كثيفني يف دراستنا هذه ذلك أن ثنائية اجلغرايف والتحليلي جتمع بإحداثيتهما لتدل على "اجلغرا حتليلي"عد الب ∗

ى ومن إقليم تنبئ عن الفصل اجلغرايف من دولة إىل أخر. جتزيئية أفقية) التحديات والرهانات/الدولة الوطنية: (أي دراسة اإلشكال. التحليل املناطقي
  .إىل آخر وهو ما مل يعتمد يف حبثنا نظرا للتداخل احلاد يف التقسيمات واملالمح العاملية يف البعد الوطين

  .203زبيغنيو برجينسكي، املرجع السابق الذكر، ص  )  1(

  (2    ) kenneth.n.waltz, Theory Of International Politics. 
  .130سابق الذكر، ص صاحل بن حممد، املرجع ال: نقال عن 
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، وهذا وفقا لقواعد اللعبة الدولية التقليدية، (1)تستطيع فرض مفهومها للسالم على الدول
باستخدام التفوق اهلائل يف ميزان القوة لتوجيه العالقات الدولية، وذلك خدمة ملصاحلها 

  .(2)اإلستراتيجية
 حد كبري منعطفا حامسا تضمن لدى الكثري من مع أن اية احلرب الباردة مثلت إىل

صناع القرار والكتاب واجب  التبشري بعامل جديد ختتفي منه األنظمة القهرية، وتربز فيه 
الدميقراطية واالستقرار، وهو ما صاغه بعموم ذلك اخلطاب الشهري والتارخيي للرئيس األمريكي   

... إن النظام العاملي اجلديد:" حني قال 1992أفريل  13يف  "أالباما" يف " جورج بوش األب"
يعرب عن وسائل جديدة للعمل مع األمم األخرى من أجل ردع العدوان وحتقيق االستقرار واالزدهار، 

  .(3)..."وفوق كل ذلك حتقيق السالم، إنه ينبع من التطلع إىل عامل يقوم على اإللتزام املشترك بني األمم

دوافع الواليات األمريكية كقطب عاملي مهيمن، إذا حمددات املاضي اليت حتكم 
وبالضبط تلك اليت اصطبغت ا السياسية اخلارجية األمريكية خالل فترة التسعينيات من القرن 
العشرين مثلت جمرد استحقاقات على السلوك اخلارجي للدول، دون اعتبار للشأن الداخلي 

ماعي السلطوي للدول األضعف، كعائق للدول، فلم يكن على ما يبدو يتضح جليا اخللل االجت
يف وجه الواليات املتحدة األمريكية ومثال ذلك دول أوربا الشرقية اليت فككت لغرض 
إيديولوجي حبت وليس خللل يف السياق االجتماعي الداخلي له، وذلك ضد النفوذ الروسي، 

بالشكل الذي - قراطية إضافة إىل أن من األمثلة على عدم ترويج الواليات املتحدة للموجة الدمي
والتعددية  تيف العامل وبالضبط العامل الثالث هو التخوف من نتائج االئتالفا -تتخذه اليوم

األصولية وما هلا من انعكاسات تكون يف الغالب مؤججة لروح الكراهية ألمريكا وحلفائها 
ت إصالح سياسي ومن األمثلة على ذلك، اجلزائر وإيران أما احلالة الراهنة فقد اختذت حمددا

  .جديدة ومتصاعدة
تصاعد الدور السياسي االجتماعي للمنظمات متخطية احلدود الوطنية غري  :البند الثاين

  . organizationsGovernemental -Non    سعى احلكومياحلكومية وأثرها على امل
                                                

  .266، ص )1998مكتبة النهضة املصرية، الطبعة الثانية : القاهرة( حممد السيد سليم، حتليل السياسة اخلارجية،    1)(
  .131صاحل بن حممد اخلثالن، املرجع السابق الذكر، ص  )  2(

  املرجع السابق الذكر،دولة الوطنية والتحوالت الدولية الراهنة ، ال: ، يف " األمن الوطين يف ظل التحوالت الدولية الراهنة" حممد شليب، )  3(
  .173ص 
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 جمال نشاطاا تتجاوزواسع جلمعيات عديدة  رتشاأدت اية احلرب الباردة إىل ان 
واالتصاالت يف  احلدود اجلغرافية للدولة الواحدة حنو اخلارج لتأخذ حظها من سوق املعلومات

، وهي املرحلة اليت اصطلح عليها يف األدبيات (1)عامل يرتع أكثر حنو الفوضى واالضطراب
و من بني الفواعل املتخطية للحدود الوطنــية تلك املنظمات الدولية . احلديثة بعصر العوملة

احلكومية فقد أثرت بدورها أميا تأثر لذلك سوف نعمل على فهم  العالقة الفاعلة بني كل  غري
ما : القومية، واجلواب يستدعي منا طرح السؤال التايل/ من هاته املنظمات والدولة الوطنية

الدور الذي تلعبه املنظمات غري احلكومية يف تشكيل نسق العوملة، والذي من خالله نفهم 
  ؟)الدولة الوطنية(ذلك الدور على القطاع احلكومي انعكاسات 

عادة ما تعرف املنظمات غري احلكومية بأا جتمعات أو مجعيات أو حركات من 
األفراد، ال متثل فيها احلكومات، ليس هلا هدف رحبي، شكلت عفويا وبشكل حر لتعرب عن 

يف املعاين والوظائف مع  ، غري أن هذا التعريف ينطوي أحيانا على تداخل(2)تضامن غري وطين
  :مصطلحات أخرى وجب الوقوف عندها، فنجد

Ã املنظمات املرتكزة على اجلماعةOrganization Based-Community  : وهي
منظمات غري حكومية حملية، تتكون من أفراد منظمني يف مدن أو قرى للمطالبة مبصاحل 

  .مشتركة، وعادة ما ينظر إليها على أا أكثر راديكالية
Ã الشبكاتNetworks  : تعبري عن نسق االتصاالت بني أفراد أو منظمات لتبادل

املعلومات، االستفادة من اخلربات ومناقشة األهداف، وذا فهي ليست دائمة وال تضم أعضاء 
 للعوملة رمسيني وال قادة معينني، وال مقرات دائمة، مثل حركة املناهضيـــن 

Altermondialistيات خمتلفة تلتقي حسب الظروف، مثال عند انعقاد ، اليت تضم مجع
  .مؤمترات منظمة التجارة العاملية

Ã احلركات االجتماعيةSocial Mouvement :  مجاعة أفراد ميلكون حسا مشتركا
واهلوية والتضامن، وتقاسم األهداف الذي يقود إىل سلوك موحد، وذا يكون املفهوم  باجلماعة

                                                
(1  )  James N.Rosenau, Op ,Cit. p17. 

  .23، ص)2005شركة باتنيت للتجهيز املكتيب، : باتنة(، مدخل إىل العالقات الدوليةمربوك غضبان،   2)(
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وهو ما ... (1)كومية والشبكات، فهو يضم احلركات النسائية والبيئيةأمشل من املنظمات غري احل
  ) .املطلب األول(مت تناوله ضمن الفرع الثالث من 

لألمم املتحدة يف األمر عندما وضع  يوعموما فقد فصل الس االقتصادي واالجتماع
  : (2)جمموعة شروط وجب توفرها يف املنظمات غري احلكومية وهي

  .األمم املتحدةوأعمال  أهدافنظمات غري احلكومية أن تساعد على حتقيق جيب على امل -
، ومبقرات حمددة وأعضاء دائمني، هيئة ممثلة رمسياأي منظمة غري حكومية جيب أن تكون  -

  .وأن تضمن شفافية مواردها
، هلذا الشركات الفردية ال ميكن أن تعطى ال تكون رحبيةاملنظمات غري احلكومية جيب أن  -
لكن اجلمعيات اليت هلا مصاحل جتارية، ميكن االعتراف ا كمنظمة غري  استشارية،ضعية و

  .حكومية
، هلذا فبعض التنظيمات اليت تستعمل تستخدم العنفال ميكن للمنظمات غري احلكومية أن  -

  .السالح أعترف ا كحركات حترير وطنية وليس كمنظمات غري احلكومية
  .يف الشؤون الداخلية للدول حتترم مبدأ عدم التدخلحلكومية أن جيب على املنظمات غري ا -
  .بواسطة اتفاقيات حكومية أال تؤسس املنظمات غري احلكوميةوجوب  -
  .نشاطاا عشر سنوات على األقل تستمر يف أداءجيب على املنظمات غري احلكومية أن  -

، إال أا م19ر القرن رغم أن ظاهرة املنظمات غري احلكومية قدمية تعود إىل أواخو 
 176م خاصة بعد ظهور األمم املتحدة، فبعد أن مت إحصاء  20منت بشكل ملحوظ يف القرن 

 (3)4252إىل  1981، ووصل العام 5600إىل  1945منظمة يف بداية القرن ارتفع عام 
ثالثون ألف منظمة، هذا االزدياد راجع إىل تشجيع األمم  1998،وبلغت حسب إحصائيات 

                                                
(1   )  Petter Willets,Transnational Actors And Internationals Organizations In Global Politics, 
In : John Baylis And Steve Smith, The Globlization Of World Politics, Third Edition, 
(London: Oxford University Press,2003), P435. 

 

(2)  Ibid, P437. 
 

  .33، ص الذكر سابقالرجع املغضبان مربوك،  )  3(
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من امليثاق اليت  71حدة هلا و االعتراف ا ومنحها الصفة االستشارية، كما جاء يف املادة املت
  :اعترفت بثالثة أصناف هي

عليا وتعىن بأغلب اهتمامات  بوضعية استشاريةعدد قليل من املنظمات غري احلكومية تتمتع  -أ
  .الس االقتصادي واالجتماعي

  .ط معينة، هلا فيها مسعة حسنةتم مبجاالت نشا منظمات متخصصة - ب
  .(1)من حني آلخر حسب احتياجات الس وضعية استشاريةمنظمات أخرى هلا  - ج

احلقيقة أن وظائف املنظمات غري احلكومية وجمال نشاطاا ارتبطت باملرحلة اليت تعمل 
ملت على يف ظلها، فاملنظمات غري احلكومية اليت ظهرت يف فترة ما ينب احلربني العامليتني ع

تقدمي املساعدات للشعوب األوروبية، وترافقت عملية إزالة االستعمار مع توجه هذه املنظمات 
  .حنو دعم االستقالل السياسي لدول العامل الثالث ومساعدا يف عملية التنمية

كما نشطت خالل احلرب الباردة يف جمال مكافحة الكوارث الطبيعية، ومناهضة امليز 
، والدفاع عن حقوق الالجئني وحقوق ...البيئة وضد انتشار األسلحة النوويةالعنصري ومحاية 

  .اإلنسان يف دول املعسكر االشتراكي
لذا كان طبيعيا أن تفرض مرحلة ما بعد احلرب الباردة تكييفا لطبيعة وظائف هذه 

ت املنظمات، يتماشى والتحوالت العاملية، وهي املرحلة اليت عرفت انتشارا واسعا جلمعيا
ومنظمات انتقل جمال نشاطها من املستوى احمللي إىل املستوى العاملي، وتشكلت من ثالثة روافد 

  :رئيسية هي
ونشر قيم  حرية اإلعالمو حقوق اإلنسانتيار ليربايل يدافع عن معاين  ×

  .لدميقراطيةا
يف أوربا، من أجل ترسيخ البعد  نقابات يسارية سابقةتيار يضم أعضاء  ×
  . العوملة الرأمساليةاالجتماعي يف
  .ويف ميدان اإلغاثة واالهتمام بالالجئني البيئةتيار إنساين يضم املدافعني عن  ×

                                                
(1 )  Petter Willets, op.cit.p 436. 
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  :هذا االنتشار يف العدد، واالنتقال عرب احلدود جيد تفسريه يف عاملني أساسيني مها 
ضعف الدولة وتراجع مهامها يف عديد ااالت ألسباب خارجية تتعلق باالختراق  -1
قتصادي والثقايف، بسبب عوملة االقتصاد ووسائل اإلعالم واالتصال، وأخرى داخلية تتعلق اال

خاصة يف - بزيادة مطالب اتمعات احمللية يف امليادين املختلفة، واليت أدت إىل جمتمع مدين قوي
يف مقابل اتمع السياسي، فبفقدان األخري جلزء مهم من الشرعية، توزعت على  -أوروبا
  .(1) آخرين من بينهم املنظمات غري احلكومية احمللية، وخلق أدوار جديدة هلا تبعا لذلكفاعلني

عوملة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وخاصة تعميم اإلنترنيت، كان سببا مهما يف زيادة قوه  -2
حيث أصبح بإمكان أي جمموعة صغرية أن تؤسس لتعاون يف جمال معني مع هذه املنظمات، 

بل أن هذا التطور كان وسيلة لاللتقاء بني أفراد من الشمال  ى يف مكان آخر،جمموعة أخر
  .(2)واجلنوب خلوض معركة واحدة

املنظمات غري احلكومية أوهلا : وهذا االنتقال عرب الوطين اختذ ثالثة أشكال رئيسية
جميء  اليت تؤسس هلا مقرا دائما، أمانة عامة، وبرنامج منظم لاللتقاء، ومع INGO الرمسية 

يكفيها الربيد اإللكتروين من أجل  Networks شبكات اإلنترنيت، فإا غالبا ما شكلت 
التنسيق، مثل التحالف من أجل حمكمة اجلزاء الدولية الذي ضم مئات املنظمات غري احلكومية 
 عرب العامل للضغط باجتاه إنشاء هذه احملكمة، وثالثا ميكن للمنظمات غري احلكومية أن جتمع يف

خالل املؤمترات والتجمعات الدولية احلكومية، للتأثري على أجندا مؤمتر حزيب شكل 
  (3) .واملشاركة يف صنع قراراا

ما جيعل املنظمات غري احلكومية طرفا من أطراف العوملة وعنصرا مهما يف تشكيل  
لت منها إحدى نسقها، تلك  التحوالت العاملية اليت زادت  يف أعدادها ونوعت اهتماماا وجع

القوى املؤثرة على املستوى الكوين يف اجتاه ترسيخ العوملة يف عديد القضايا اإلنسانية، وذلك من 
  :خالل

                                                
(1    )  James Rosenau, OP. Cit.p.22 

(2   )  . Sylvie Brunel, " ONG et Mondialisation", Cahiers Français, La Documentation 
Française, N 305; P68. 

(3)  Petter   Willets, OP. Cit. P440 
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العمل على دعم القانون الدويل اإلنساين وتطوير حقوق اإلنسان يف العالقات الدولية، من  -
شر يستدعي طابع كوين أجل ترقيته ضمن منظومة القانون الدويل، فوجود تراث مشترك بني الب

  .هلذا القانون
  .البحث يف الوسائل واألساليب الكفيلة حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة -
العمل يف امليدان اإلنساين، من جهة كأداة حلث احلكومات على االنضمام لالتفاقيات املتعلقة  -

تزاماا الدولية حبقوق اإلنسان، ومن جهة أخرى كمحطات مراقبة ملدى احترام احلكومات الل
  .اليت وقعت عليها

توافر هذه املنظمات على التواجد يف امليدان ومرونة التدخل واالحتكاك مع الواقع، لذلك  -
ينظر إليها على أا جتسيد حليوية اتمع املدين الدويل يف مواجهة مجود اهلياكل الرمسية الداخلية 

تقد هذه املنظمات عمل الوكاالت الدولية واملنظمات احلكومية الدولية، لذا كثريا ما تن
املتخصصة، اليت مل تستطع حل مشاكل العامل غالبا، بسبب ارتباطها باحلكومات، وذا الصدد 

ذات قدرة على إعادة النظر يف أشكال اهليمنة : " أا Jean Chezeneuaux يقول عنها 
املنظمات هلا خمابر ومراكز حبث، فهذه  ،(1)"ألا ميادين تفكري واقتراح ومبادرة... املاكرة

ودراسات يقوم ا باحثون خارج اإلطار الرمسي احلكومي، تسمح هلا بتقييم الوضعيات بدقة، 
  .كما ومتلك القدرة على التعبئة الرتباط عملها بأهداف إنسانية غري رحبية

ر، بل حتاول ال دف املنظمات غري احلكومية إىل منافسة الدول أو التناقض معها يف اجلوه -
أن تتكيف واإلطار القانوين الذي تضعه هلا الدول، وأن تتعامل مع املنظمات اليت تشكلها 

، كعضو مالحظ أو له وظيفة استشارية، وهكذا سياسة واقعية )املنظمات الدولية احلكومية(
  . (2)تكسبها شرعية أكرب، وقدرة على التأثري يف الرأي العام

ومية تشهد متركزا يشبه مسار متركز رأس املال، ففي عام كما أن املنظمات غري احلك
من الدول الصناعية الكربى  653منظمة غري حكومية جديدة بينها  788مثال مت إحصاء  2005

  : دول اجلنوب، وقد جيد ذلك تفسريه يف عاملني 103، ومثلت )أوروبية 184أمريكية،  314(
                                                

مركز الدراسات االستراتيجية،  :، بريوتيف شؤون األوسط، "ربيةقوى ومؤسسات العوملة، التحديات واالستجابة الع" ، عمار جفال    1)(
 .37-38 ص ، ص2002، صيف 107العدد

(2   )  Sylvie Brunel, op.Cit.p 69. 
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ال كثرية ال ميكن موع هذه املنظمات أن وسائل العمل املعاصرة تتطلب أموا أوهلما،
،فقد متلك بعض هذه (1)حتصيلها، وهو عائق جتاوته هذه املنظمات يف أوروبا و أمريكا

    العفو الدولية - املنظمات ميزانية أكرب مما تتوفر لدى املنظمات احلكومية، مثال منظمة
Amnesty International  أمهية مما ميلكه مركز تتصرف يف ميزانية ومصادرة مالية أكثر
  .(2)األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

أن نسق العوملة هو باألساس بني هذه الدول الصناعية الكربى، وهذه ، ثانيهما
املنظمات تدافع بالدرجة األوىل عن مصاحل الشعوب الغربية من نقابات، مجاعات، فئات 

  .اجتماعية متضررة من بعض مظاهر العوملة
منظمة العفو الدولية، : جمموعة حمدودة وقوية من املنظمات أمههاونتيجة ذلك برزت 

، حمققون بال حدود، منظمة الشفافية الدولية، وهي تقدم حاليا الدعم هيومن رايت واتش
رصدت املنظمات غري احلكومية ملساعدة  1992للتنمية أكثر مما تقدمه األمم املتحدة ففي عام 

  .(3)ر وهو رقم يفوق ما حوله نظام األمم املتحدة هلذه الدولمليار دوال 2،8الدول النامية مبلغ 
وحنن بصدد حتليل وتفسري كيف تؤثر هذه املنظمات غري احلومية - لكي ال جند أنفسنا 

خارج إطار التخصص البحثي، فإنه ينبغي إثارة نقاش ما يف  -على سياسة احلكومات الوطنية
ت النظرية للمدرسة الواقعية بوصفها جا من خالل استرجاع  تلك األساسا. صلب املوضوع

مييز بني السياسات  -النهج الواقعي- حول الدولة خصوصا يف السياسة اخلارجية وهو بذلك
العليا املتعلقة بالسلم واألمن واحلرب، وهي قضايا كربى تناقش يف هيئات عليا مثل جملس 

التحتية والتنمية، تناقش بدورها  األمن، والسياسات الدنيا املتعلقة بسياسات أخرى مثل البنية
ضمن هيئات متخصصة تابعة لألمم املتحدة أو يف منظمات غري حكومية دولية، لكن ملا تناقش 
مبدئيا قضايا احلرب والسلم خترج عن إطار املناقشة تلك املنظمات غري احلكومية، فالواقع 

ت الدينية واملنظمات غري عكس ذلك متاما، فجمهرة العلماء ومنظمة الصليب األمحر واجلماعا
  .(4)احلكومية األخرى تشترك يف  مفاوضات تتعلق باحلد من األسلحة

                                                
  .39املرجع نفسه ، ص  ، عمار جفال  1)(
  .124املرجع السابق الذكر ، ص  العوملة والنظام الدويل،مسري أمني، وآخرون،  2)(
  .124نفس املرجع، ص   3)(

(4   )  Peter willetts,op.cit.p 440. 
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لعل حتليل السياسة العاملية عرب هياكلها املختلفة وأبعادها املتباينة ال يفي بالغرض 
املطلوب يف الفهم، فالنموذج احلايل يبدو أنه مل يعد يتمحور فقط حول الدولة بقدر ما أصبح 

بكونه منوذجا تعدديا حبيث تتفاعل احلكومات مع األطراف متخطية احلدود الوطنية يوصف 
  .بشكل ثنائي متعدد األطراف

مسألة أخرى أكثر أمهية، تتعلق مببدأ القدرات الواقعي، الذي تبعا له تتحدد األهداف 
ت احلكومات فالواقع الدويل العاملي اليوم يف املستوى ما فوق الدولة عكس ذلك متاما، فإذا كان

والدول مالكة أصلية للقوة العسكرية والسلطة القانونية واملعلومات التخصصية ووسائل اتصال 
عالية التركيز فإن هذه القدرات ضمن الوضع احلايل تصبح خصائص ومسات عملية ضمن 
مشروعات املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية أيضا، وباملقارنة، اخللل يتعني حول 

نية االتصال والتأثري بأسلوب حيظى باهتمام وتقدير األطراف الفاعلة األخرى، ويف هذا إمكا
مورفولوجيا التعب "عما ميكن تسميته  Peter Willetts"  بيتر ويليتس"الصدد يعرب 

فإن إمكانية االتصال هي شيء يتعلق …:"أمام مجهرة املنظمات غري احلكومية قائال، "احلكومي
بعض الرؤساء ورؤساء الوزارات يفشلون يف احلصول على االحترام بينما باملتحدث شخصيا، ف

ينجح بعض الناشطني من املنظمات غري احلكومية يف التأثري على اآلخرين حبيث ال ميكن 
  (1) ".جتاهلهم

ورمبا هذا املشهد اتضح جليا يف احلرب السرائيلية األخرية على غزة وتلك اهلجمات 
، وذلك عرب القنوات املفتوحة للتصريح والشعب واليت وجدا يف العسكرية الواسعة النطاق

إخل، فإن هذا األثر ...الغالب مفتوحة كل تلك اللجان اإلغاثية واحلقوقية ومنظمة الالجئني
ملسناه حقيقة من خالل تلك التصرحيات املناهضة للقصف املتوايل، وعدد الضحايا ومشاهد 

د تبدى التباين واضحا يف قوة التصرحيات ودرجة االستجابة الدمار املؤملة وبدون عواطف فإنه ق
على عكس التصرحيات احلكومية لبعض رؤساء الوزراء واحلكومات العرب وحىت الغربيني، 

كان كفيال بتحريك العنف يف ، "األونروا"فمقابلة واحدة مع أحد املدراء التنفذيني هليئة 
ة األطراف عقدت يف الدوحة، وعلى هامش الشارع العاملي واإلقليمي أكثر من قمة متعدد

  .أشياء ال خترج عن املصلحة املادية جلهات أخرى عميلة إىل حد ما
                                                

(1   )  Ibid,p 440. 
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على العموم فإن املنظمات غري احلكومية تلعب اليوم أدوارا عديدة وخمتلفة، ذلك أن 
قراطية، أول دور هلا هو التمهيد لنشوء اتمع املدين احمللي، وذلك من أجل بناء حالة أكثر دمي

فنظرا الزدياد األزمات االقتصادية واالجتماعية والبيئية والسكانية واإلنسانية بوجه عام ويف ظل 
األفكار الليربالية والتكنولوجيا العالية، كل ذلك أدى إىل أن تتضاعف وتتشعب ضمن هيئات 

    (1).واضحة و ظاهرة و مؤثرة و منظمة، وغري حكومية
عجز احلكومات املتقلصة عن احتواء أثر التحوالت العاملية إن الفجوة القائمة ما بني 

على املواطنة حقوقا وواجبات، وكذا عامل التمويل والذي مصدره املنظمات العاملية 
والشركات املتعددة اجلنسيات دفعت تلك املنظمات غري احلكومية إىل تشكيل قوى فعالة من 

عاملية من املنظمات الدولية والشركات  املنظمات واجلمعيات األهلية والتطوعية حتت مظلة
متعددة اجلنسيات واملتخطية للحدود القومية، مشكلة حتالفات مع احتادات عاملية، كل ذلك يف 
شكل حتالف عاملي ضخم، خياطب مهوم الطبقات السكانية احمللية وامللحة حول العامل يف شكل 

العاجزة عن اختراق األجواء برامج إمنائية واستراتيجيات عمل عاملية عكس احلكومات 
، فاملنظمات غري احلكومية ختترق بقوة ∗والوصول إىل احلاجيات والطروحات العادية ملواطنيها

وسالسة أجواء اإلعالم من خالل وسائله املكتوبة واملرئية واملسموعة، وضمن هذا االختراق 
فقط ، بل أيضا على  أيضا ليس دليال حول مدى تأثري تلك املنظمات على الدول واحلكومات

عن طريق دفعها إىل (NIKE) الشركات املمولة هلا، املتعددة اجلنسيات ومثل ذلك شركة 
من  Monsanto احلدود، وشركة االهتمام حبقوق اإلنسان فيما خيص العاملني لديها عرب 

حول إعادة  "Royal Dutchshell" حيث مراقبة منتجاا املهندسة جينيا، إضافة إىل 
  .(2)ام بقضايا البيئةاالهتم

، إال أا مل 1980عام مرات منذ  يؤكد وضع املنظمات احلكومية مدى تضاعفها أربع
، فقد يعزى ذلك 1995عام تتمكن من القيام بدورها، على الوجه الذي تؤديه اليوم ومنذ 

 10لألسباب السابقة الذكر حول مسألة التمويل والقدرات،لكنها اليوم قدمت ما جمموعه 
  .بليون دوالرا أمريكيا مساعدات للتنمية 60يني دوالرا أمريكيا من أصل بال

                                                
  .200ص الذكر، املرجع السابق ،سان منري محزة السنو، علي الطراحغ  1)(

  .املرجع نفسه، غسان منري محزة السنو: ملزيد من اإلطالع حول هذا املوضوع انظر ∗
  .201ص .نفس املرجع السابق  2)(
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فاحلكومات أصبحت تعتمد على املنظمات احلكومية بشكل أكرب من ذي قبل، وكأن 
الدولة بات من املفيد هلا التخلي أو التنازل عن الواجبات الضيقة لصاحل تلك املنظمات، فقد 

الرأي العام العاملي وذلك عرب أعمال جممل تلك الربامج  أصبحت تلعب أدوارا بارزة على صعيد
املتعلق بثقب  1987بروتوكول مونتريال عام : واألنشطة يف االجتماعات واملؤمترات العاملية مثل

،  ومؤمترات البيئة عام Montral Protocole Regulating Ozone Emission  األوزون
ومؤمتر املرأة  Cairo Population Conférence  1994، ومؤمتر القاهرة السكاين عام 1992

لذلك ميكن أن تلتقي احلكومات من خالل قطاعها العام   ،(1)1995عام ) بكني(يف بيجينيغ 
  :واملنظمات احلكومية كقطاع خاص يف نقاط أمهها

أن هناك نزعة عاملية جدية حنو تقوية الدور العام للمنظمات غري احلكومية وبالتايل التدخل  -1
لضغط على هيئات صنع القرار السياسي وخصوصا  وهو من جانب آخر ذو داللة إجيابية يف وا

  .أن الدولة أصبحت تتكئ يف أداء واجباا على الدور الكبري لتلك املنظمات
أن الالمركزية اآلخذة يف التنامي على املستوى احلكومي ليست بنفس وترية النجاح مع  -2

لدول، فمجموعة املصاحل الشخصية واحلسابات الضيقة ضمن القطاع غري احلكومي بني كل ا
سياسات خاصة ال تنموية منتهجة من طرف القطاع العام احلكومي كفيلة خبلق توتر ما يف 
العالقات مع اجلماعات احمللية املختلفة وهو شيء سليب على القطاع العام واخلاص معا،إضافة 

، نظرا لفرق القدرة أو الرغبة يف العمل، و إىل وجود صعوبات ما يف التعامل مع احلكومات
عدم االئتالف و التوافق يف طبيعة املشاريع والربامج واألنشطة، إضافة إىل حتاشي القمع 

  .احلكومي،كل هذه العوامل كفيلة بإبقاء مسافة ما بني احلكومات والقطاع غري احلكومي
يلعبان دورا "Putnam" ام بوتنأن املنظمات غري احلكومية واحلكومة املركزية حسب  -3

، فكال القطاعني لديهما الطاقة الكامنة Social Capital هاما يف إنتاج الرأس مال االجتماعي 
لبناء الروابط االجتماعية وبلورة اهلوية الوطنية من خالل ميكانيزمات متعددة، فاملنظمات 

ين بصورة مباشرة وعاجلة، أما الالرحبية تؤمن قطاعا بديال للخدمات وهو ما حيتاجه اتمع املد
 Citizenship القطاع احلكومي فإنه يؤمن حاجيات املواطن من أمن وانتماء ومواطنية 

                                                
  .204املرجع نفسه، ص   1)(
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Process  (1)  على أن دور القطاع احلكومي يف القطاع االقتصادي ال يتجاوز ضرورات تأمني
  .Infrastructure  البنية التحتية
املشهد العاملي والسياسة العاملية عموما ما بني  مما سبق يبدو أن مسافات التفاهم يف إذا

والقطاع الالرحبي سواء األهلي أو العابر للقوميات واحلدود الوطنية، ) الدول(القطاع احلكومي 
متراكبة مع مسافات التصلب وسوء التقدير ورمبا حسب تقديرنا فإن مصدر ذلك هو حالة 

لة املكانية والزمانية يف التواجد، فقوة الدول عدم التجانس يف املقدرات والتوجهات وحىت األصا
وقدراا وتكنولوجياا االتصالية وفهمها للحاجات املادية واملعنوية لشعوا، كل ذلك ليس 
متجانسا وال شبيها باهتمام اموعات غري احلكومية، كون اهتمام األفراد باألفراد يبتعد متاما 

تأصلة حق ولو يف صدرا الشمولية لكن ذلك ال ميكنه نفي يف الثقل واالعتبار عن املمارسات امل
استلزامات التجاور يف املهام نظرا لتأصل الشعب احلكومي كمورفولوجيا فوق قومية أيضا، 

إىل التأكيد على أن الدور املتنامي للمنظمات غري  "Sanarclens"  وهو ما أدى بالبعض أمثال
مركز الدولة على الشرح الدويل يف بعض احلاالت، وال  احلكومية ال يعين بالضرورة تراجع أمهية

سيما عندما تكون الدولة ضعيفة، فهي على عكس األحزاب يف اإلطار الوطين، ليس هلا طموح 
االستيالء على السلطة، وال ترغب يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة بشكل مباشر، وال 

  .  (2)وظيف اال السياسي كلهتوجد أية منظمة غري حكومية تبحث الحتالل أو ت
فاملنظمات غري احلكومية كما سبق تابعة للنظام القانوين الدويل وهي حباجة دائمة إىل 

ريودي (مساعدة الدولة ودعمها، فحضورها ومساع صوا يف املؤمترات الدولية الكـربى 
ؤسسايت والسياسي ، مل ولن يكن لوال الدعم امل)بكني، ديربن، جوها نسربغ، القاهرة، جانريو

واملايل احلكومي مثل  تشجيعات ومساعدات دول االحتاد األورويب والواليات املتحدة 
  .األمريكية

ورمبا كالم آخر يقال يف إطار عدم قدرة هذه املنظمات غري احلكومية على التنصل من 
رتباط اجلذري السلطة املتوافرة يف مالمح السياسة العاملية، حبيث السبب قد يعود إىل درجة اال

                                                
  .208نفس املرجع ، ص   1)(
  .125املرجع السابق الذكر، ص  ، العوملة والنظام الدويل اجلديد،و آخرون مسري أمني  2)(
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" السالم األخضر"لتلك املنظمات بالبنية السياسية واالجتماعية اليت تنشط فيها، فمنظمة 
Green Peace ،ليس هلا تأثري يف باقي العامل أكثر من تأثريها داخل االحتاد األورويب.  

  .انعكاسات التحوالت الدولية على األمن الوطين للدولة الوطنية: الفرع الثاين
ية هذا املستوى من دراستنا للموضوع حمل البحث، قد نكون مقصرين إذا ما إىل غا 

، فموضوع الدولة الوطنية ضمن حتديات ورهانات البعد األمين يف العالقات الدوليةأمهلنا 
املرحلة املتقدمة بعد تراجع اإليديولوجيا الشيوعية، واالستقطاب الشرقيني وهيمنة القطب 

يستدعي بدوره حبث أمن الدولة القومي  -يات املتحدة األمريكيةاملرسوم يف الوال-العاملي
الوطين، كون جمموعة من التهديدات والتحديات أصبحت تزحف على املفهوم واألدوات 

أصبح يأخذ أبعادا أخرى جديدة وأكثر ارتباطا  فاألمنواألبعاد واألهداف يف حيزها األمين، 
املنظورات األمنية واجتهت إىل أن تتجاوز املعىن  وائتالفا مما كان عليه تقليديا، فقد تعددت

التقليدي احملصور يف السياسة العليا حسب املنظور الواقعي وصوال إىل املفهوم احلديث 
واملعاصر، والذي أصبح أكثر مشوال لكل تلك القضايا السياسية واالجتماعية والثقافية 

رادي واألمن  العام يف صور جديدة واالقتصادية واحليوية والعسكرية وذلك ضمن األمن األف
متناوبة من الفردي إىل الوطين إىل اإلقليمي إىل األمن اجلماعي العاملي يف صورة ما يعرف  

بالواليات  2001سبتمرب  11واليت توطنت أكثر بعد أحداث  "مبعادلة األمن اجلماعي"
  .ةاملتحدة، وهو مفهوم يرتع إىل التوجه الليربايل يف العالقات الدولي

لذلك سوف حناول حبث مسألة األمن القومي الوطين للدولة الوطنية حبكم االرتباط 
أكثر ارتباطا مبعىن األمن اإلقليمي والدويل العاملي، سوف نقرأ ) األمن الوطين(باملوضوع، كونه 

  .صورة أمن الدولة الوطنية يف ظل التهديدات العاملية واحمللية اجلديدة بعد ذلك مباشرة
اليت باشرت أثرها  ∗وف لن نستطيع جتميع كل تلك التحديات والتهديداتأكيد، س

على أمن الدولة الوطنية، لكن سوف تقتصر الدراسة على أثرين هامني أثر خارجي وهو 

                                                
، فالتحريات تعين املشاكل أو الصعوبات أو املخاطر اليت تواجه الدولة "التهديدات"و " التحديات"حماوالت التفريق ما بني  ت بعض الدراساتتثب ∗

. قدمها وتشكل حجر عشرة أمام حتقيق أمنها واستقرارها ومصاحلها احليوية الذاتية واملشتركة ويصعب جتنبها أو جتاهلهاوحتد أو تعوق من ت
فالتحديات ميكن أن تتخذ صورا عديدة تدخل يف نطاق األمن الناعم، أما التهديدات فهي تدخل ضمن نطاق األمن اخلشن، فهي مباشرة مثل 

مفهوم األمن، مستوياته  -سليمان عبد اهللا احلريب، : التهديد ا، وتأثريها مباشرة عكس التحديات، يف هذا الشأن أنظراستخدام القوة العسكرية أو 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 189

يتمثل . موضوع التدخل يف الشؤون الداخلية للدول مث موضوع داخلي مبثابة ديد أمين جديد
ل صراعات عرقية اثنية طائفية داخل الدول وهو ديد يف تنامي خطاب اهلوية والذي أخذ شك

  .يقبل االنتشار والتوسع كلما توافرت له أسبابه
و هذه املناولة سوف تتضح أكثر عندما نضع حدا مفهوميا ما لألمن الوطين حسب 

هل املفهوم العسكري ؟، فما هي مضامني األمن الوطين للدولةاملنظورين التقليدي واملعاصر، 
؟ ساقا مع استمرار قوة الدولة وسياداألكثر مشوال واألكثر اتواهأم املفهوم اجلديد القدمي 

كيف أصبحت الدولة  مث؟ وكيف اختذ أشكاال جديدة فأصبح أمنا إقليميا ودوليا عامليا
خصوصا، عرب اهلويات واجلماعات والطرائف،  متضمنة لتهديدات أمنها الداخلي الوطنية

إفريقيا، آسيا، أوروبا، وأمريكا (-عض مناذجها يف العامل، أمجعوكيف أصبحت تستشري يف ب
  .دوافع التدخل األجنيب يف شؤوا الداخلية، مثل حالة السودان والعراق وغريها - )الالتينية

  .بني منظورين) القومي(أمن الدولة الوطين: ختصيص مفهومي: البند األول
   :يالتقليد املنظورأمن الدولة الوطين حسب  :  أوال

The Traditional Approach to National Security . 

على  1648عام Westphalia قد مت العقد نظريا ومنذ عهد وستفاليا املقدس للسيادة 
أن الدول هي املعيار العاملي للشرعية السياسية، حبيث اعتربت الدول أقوى العناصر الفاعلية يف 

لك الدول يعين مبدئيا أن مفهوم األمن ينحصر يف النظام الدويل، فغياب سلطة آمرة أعلى من ت
، وقد وصف العامل حينذاك بأنه عامل االعتماد على (1)كونه االلتزام األول حلكومات الدول

  .النفس يف حتقيق األمن القومي
 هوبز "بغض النظر عن النظرة التشاؤمية التارخيية للمفهوم والذي تزامن مع مساعي 

Hobbes " ماكيافيللي "و Machiavelli" روسو"و  Roussou " عن النظام الدويل من

                                                                                                                                                   
اجلمعية العربية للعلوم السياسية، مركز دراسات : ، لبنانالة العربية للعلوم السياسية: ، يف-دراسة نظرية يف املفاهيم واألطر: وصيفة وديداته

 .29- 28، ص ص 2008، صيف 19العدد . لعربيةالوحدة ا

 (1)  John Baylis, International And Global Security In The Post-Cold War Era, In: John 
Baylis And Steve Smith,,Op.Cit 302. 
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خالل وحشية الصراعات القائمة على السلطة فإن األمن القومي تقليديا انبىن على افتراضني 
  : (1)رئيسيني

أن التهديدات املتجهة لزعزعة أمن الدولة من خارج حدودها، أي من : االفتراض األول
اليت تعترب الوحدات األساسية يف العالقات الدولية وفق ) لدولبقية ا(الفاعلني الدوليني اآلخرين 
  .املنظور الواقعي التقليدي

طبيعة تلك التهديدات وجوهرها عسكري، وهذا ما يستدعي بالضرورة ردا : االفتراض الثاين
  .عسكريا، ضمانا لبقاء الدولة ومحاية أمنها

إن األمة :" (2)قولهعن ذلك ب" Walter Lippman   والترو ليبمان "وقد حتدث 
تبقى يف وضع آمن إىل احلد الذي ال تكون فيه عرضة خلطر التضحية بالقيم األساسية، إذا 
كانت ترغب بتفادي وقوع احلرب وتبقى قادرة، لو تعرضت للتحدي على محاية وصون تلك 

  ."القيم من خالل انتصارها يف حرب كهذه
صاحل احليوية للدولة وقيمها األساسية من فاألمن ذا املعىن، ميثل أو يرادف محاية امل

  .التهديدات اخلارجية وهو ذو عالقة ورباط وثيق مع عنصر سيادة الدولة الوطنية
يقصد باألمن من وجهة :"  (3)بأنه" Arnold Walfers  آرنولد وولفرز"كما يرى 

فيعين عدم وجود النظر املوضوعية عدم وجود ديد للقيم املكتسبة، أما من وجهة النظر الذاتية 
  ".خماوف من تعرض هذه القيم للخطر

إذا فاألمن القومي ذا املعىن حيتل فعال قلب القيم الرئيسية للدولة السيدة، وهو ذو 
ذلك عندما  "Adam Smith آدم مسيث "أولوية قصوى على باقي املسائل األخرى، وقد أكد 

اخليار يقرره االستقالل والسيادة  إن تبين هذا):" ... الدفاع(حتدث عن تبين خيار األمن 
، ذلك أن سيادة الدولة (4)"األمة باعتبارها اهلدف األول للسياسة األمنية-اإلقليمية للدولة

                                                
  .157-156املرجع السابق الذكر، ص ص  ،حممد شليب 1)(

 (2).John Baylis,  p300. 
 (3 ) Ibid. 

  .158، ص السابق الذكر  املرجع ، مد شليبحم  4)(
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مرهونة مبدى ما حققته من أمن، وبالتايل تصاعد وتزايد حجم التهديدات مصوغ آخر لتهديد 
  .السيادة

سب املنظور التقليدي الواقعي إن املفهوم العام لألمن القومي للدولة الوطنية ح 
يتمحور حول الدفاع واملسائل العسكرية اإلستراتيجية وقضايا التسلح وذلك اعتبارا لكون 
الدول أداة ووحدة حتليل فاعلة ورئيسية يف النظام الدويل املتسم بالفوضى فاملنظور الواقعي يقدم 

سياسة العليا، فالدولة تلجأ إىل البعد العسكري لألمن على غريه من األبعاد وهو ضمن مسائل ال
، وذلك (1)خيار األمن الذايت للدفاع عن مصاحلها من خالل االستحواذ على القوة واستخدامها

ضمانا ملصلحتها الوطنية اليت تقتضي أمنها من التهديدات اخلارجية، وبالتايل ما حييلنا إىل الشك 
  .يف هذا املدلول الناقص للمفهوم

  :حسب املنظور املعاصر) القومي(لوطين أمن الدولة ا: ثانيا
رغم تأكيد املنظور التقليدي الواقعي على املسألة اإلستراتيجية العسكرية كبعد حيوي 
يف حتديد مفهوم األمن القومي الوطين للدولة، وبالتايل حصره يف مسائل الدفاع واحلدود 

جديدة وشاملة وأكثر عمقا، والتهديدات اخلارجية إال أن املنظور اجلديد لألمن أعطى أبعادا 
فهو مل حيصر األمن فقط يف بعده العسكري وبعد القوة والصراع على السلطة بل جعله أكثر 
مرونة مما سبق، ونظرا للمسائل املستجدة على الساحة العامة الدولية ذات البعد العاملي يف 

ي والسياسي واالجتماعي مسائل التنمية االقتصادية وقضايا االعتماد املتبادل الدويل االقتصاد
وسيادة مسألة القيم النسبية وامليزات املطلقة والتكاليف احلدية، إضافة إىل الكوارث البيئية يف 
صورة مسائل إيكولوجية، وتصاعد القضايا اإلنسانية، فقد تضمن األمن يف مفهومه اجلديد بعدا 

مستواه األفرادي واتمعي  إنسانيا اقتصاديا عسكريا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا، وذلك يف
" J .Nye    جوزيف ناي"و " Kruse كروز "واإلقليمي مث الدويل العاملي، وتبعا لذلك فإن 

، (2)"غياب ديد احلرمان الشديد للرفاه االقتصادي:" يعرفان األمن االقتصادي على أنه
الستراتيجي رهن األمن ا -لضماا- وحسب هذا التعريف، فإن سيادة الدولة مل تعد فقط

العسكري، بل رهن األمن االقتصادي أيضا، فمن أجل احلفاظ على القوة والسيادة، وجب على 
                                                

  .16، املرجع السابق الذكر، ص  سليمان عبد اهللا احلريب1)(
  .160، املرجع السابق الذكر، ص  حممد شليب   2) (
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الدولة حتقيق وتأمني الوصول إىل املصادر  العاملية من املوارد االقتصادية الضرورية واحليوية، 
 "كوبر إضافة إىل أن أمن الدولة حسب املفهوم اجلديد، يتضمن بعدا قيميا ثقافيا، فحسب 

Cooper "تمع على التمتع بثقافته وقيمه وتثمريهايعين األمن الوطين، قدرة ا ،.  
إن التطورات املتزايدة على الصعيد العاملي، التكامل والتعاون وتنامي دور الالعبني اجلدد         

واقعي إىل املناهض لل- عرب القوميات والشركات الدولية، كل تلك العوامل دفعت بالتيار الليربايل
  .مجل املفهوم العام لألمن أكثر مرونة

جوهر  "Robert McNamara  اروبرت ماكنمار"وجند يف هذا الصدد كتاب 
إن :" ، حبيث أصبح يؤكد األمن بالتنمية، فهو يقولThe Essence Of Security" " األمن 

سكرية، وإن كان األمن ليس هو املعدات العسكرية، وإن كان يتضمنها، واألمن ليس القوة الع
يشملها، واألمن ليس النشاط العسكري التقليدي، وإن كان ينطوي عليه، إن األمن هو التنمية، 
ومن دون تنمية ال ميكن أن يوجد أمن، والدول النامية اليت ال تنمو يف الواقع ال ميكن، ببساطة، 

  .(1)"أن تظل آمنة
ألمين الدويل والوطين، يف جاء كتبصرة لواقع املسعى ا ،"ماكنمارا"مع أن كتاب  

- مرحلة السبعينيات من القرن العشرين، إال أنه يشخص مفهوما أمنيا، نعتقد بأنه وعاء مسبق
، ما بعد الصراع اإليديولوجي بعد -اـبابستميولوجيا املينضح  -من خالل مقدمته الصرحية

 بية وما بعد احلرب الباردة واية االستقطاب، مــا بعـــد الثنائــية القط
Bipolarity .  

كأمنا يف موضوعه حول املفهوم املرن لألمن القومي خصوصا، يشخص دعوة عامة 
مؤداها، أن احلرب الباردة لن تكون ساخنة فيما بعدها، فقد شخص فعال واقعا عامليا مشحونا 

  وبصورة متجانسة خبصائص وتطورات وأحداث ذات بعد أكثر من متشابه
يف هذا احلد، وهي أن متضمنات األمن حبسب هذا هناك مالحظة جديرة بالذكر 

جبميع أبعاد املصلحة الوطنية للدولة، وهو رهن سلطاا وسيادا " تستوجب"املفهوم، 
 -إستننتاجا–وحضورها وقوا، إال أن ما تناولنا بعضه يف املراحل السابقة من حبثنا دل على أن 

                                                
  .17املرجع السابق الذكر، ص ، سليمان عبد اهللا احلريب  1)(
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إذا كان وقوفها وحضورها ليس  منها،أمن الدولة يف بعض املواقف هو حتفها، فهي مثن أ
دوا  فإن ذلك فعال ارجتاعيا حقيقيا حيدث وآليا،عفويا يف احملافل الدولية من أجل تنميتها، 

  .خيار متناح، خصوصا مع دول اجلنوب
" باألمن اجلماعي"كما قد تعالت جمموعة نداءات، توجهها الرئيس حنو بناء ما يعرف  

 "Collective Security" لك بغرض حتقيق مقولة جديدة لكل مـــن وذ "Charles 

& Clifford Kupchan" اعملية التوازن املنظمة ذات الصبغة املؤسسية أفضل من :" مضمو
، وحسبهما، فإن الدول باتت تقبل التقيد ببعض (1)"عملية التوازن غري املنظمة يف ظل الفوضى

دف أمنها وسالمتها، وقد وضعا لذلك ثالثة املعايري والقواعد العامة املشتركة بغية ضمان ه
  :مبادئ مقيدة للدول هي

جيب التخلي عن استعمال القوة العسكرية يف تسوية منازعاا وباملقابل اللجوء إىل احللول  - 1
  .التفاوضية السلمية

  .ضرورة توسعة مفهوم املصلحة الوطنية للدول، حبيث يشمل مصاحل اجلماعة الدولية ككل - 2
  . توطيد الثقة بني الدول كلها حبيث تعهد الدول مبصائرها إىل األمن اجلماعيوجوب  - 3

للدولة الوطنية يف ظل إشكالييت التدخل والصراع ) الوطين(واقع األمن القومي : البند الثاين
  .اهلووي

  .تداعيات حتدي تنامي خطاب اهلوية على أمن الدولة القومي واحنسار الوالءات: أوال
جيمس "لفصل األول، وتأسيسا على التحليل الشامل الذي أجراه بالرجوع إىل ا

، )  1(والوارد بصورة ملخصة ضمن اجلدول رقم  ،  Rosenau.N. James "  روزنو
فإن الدولة أصبحت تعيش  Micro-Macr اال اجلزئي الكلي [وحتديدا يف حتليل اال الثاين 

ورة النظر يف مسألة متوقع السلطة من حيث حالة من التشرذم يف الداخل العام، فقد غدت ضر
  قدرا على تلبية وحتقيق مطالب وحاجيات األفراد واجلماهري أمرا جاحما وملحا، 

                                                
 (1 ) John Baylis. “International And Global Security In The Post-Cold War Era”, in: John 
Baylis and Steve Smith, op.cit. p 310. 
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ذلك بأن تزايد املهارات التحليلية لدى األفراد جعل الدولة الوطنية تعيش  أزمة شرعية 
س انطالقا من حجم بأن شرعية وجود الدولة واحلكومات تتأس ،"روزنو" يضيفو ،∗حقيقية

، فأزمة السلطة أضحت من خالهلا فاعلية (1)اجنازاا يف جماالت األمن واحلاجيات الضرورية
الدول أقل يف مواجهة التحديات ووضع السياسات، واملستفيد األكرب من هذه األزمة، 

 القومية، واملنظمات احلكومية وغري احلكومية والشركات متعددة اجلنسيات- املنظمات فوق
  .واحلركات والتنظيمات االجتماعية املختلفة

إذا وحنن بصدد فهم واقع أمن الدولة، نقصد األمن الشامل باملفهوم احلديث، وليس  
املفهوم االستراتيجي العسكري فقط، فإنه ينبغي اإلشارة إىل أن حتول العوملة أو الكوكبة 

للدولة الوطنية خصوصا يف كظاهرة مركبة ومعقدة، يف انعكاساا على الوضع االجتماعي 
العامل الثالث، ومن حيث كون الدولة ختلت جزئيا عن صالحياا االقتصادية مث باقي اجلوانب 
األخرى، فقد أدى ذلك إىل إضعاف وظائفها فيما يتعلق باألمن واالستقرار وما لذلك من أثر 

خلق الرتاعات العرقية والدينية  بالغ على طبيعة وبناء العالقة ما بني احلاكم واحملكوم ،مما أدى إىل
   .، أو ما يعرف بالرتاعات اإلثنية، وهو ما يهدد متاسك الدول وسياداا)اهلوية(

إن حبثا يف موضوع اهلويات الوطنية، يستدعي تقصيا ما يف اجلانب النظري، على  
ونظرية  اعتبار أن هذا املوضوع، تناولته أكثر من نظرية علمية، مثل الواقعية والليربالية

 Burton"جون بريتون"االحتياجات اإلنسانية، غري أن فهما جليا وبعمق يف إسهامات كل من 

.John  ، ماكس نيف "و Neef Max   أبراهام ماسلو  "وAbraham   Maslow ، و
فقد قدم هؤالء، جمموعة أحباث، يف إطار ،  Marchall،Rosenberg مارشال روزنربغ "

على اعتبار أا النظرية ، "Human Needs Theory" نية نظرية االحتياجات اإلنسا
الوحيدة اليت اختذت من مقترب االحتياجات اإلنسانية عامال حتليليا رئيسيا لفهم املصدر 
احلقيقي للخطاب اهلووي، وبالتايل التوصل إىل فض أو إدارة تلك الرتاعات اليت باتت تعمل 

                                                
واليت تضمنت حتليال شامال عن عالقة احلاكم باحمليط الدويل وكيفية G.Galtung- ، "جون غالتونغ"ميكن اإلشارة يف هذا الشأن إىل نظرية   ∗

  .تأثري هذا األخري على األول
الدولة الوطنية والتحوالت الدولية الراهنة،  : يف" تداعيات العوملة السياسية واالقتصادية على الدولة الوطنية"حممودي،عبد القادر : أنظر يف هذا الشأن

  .416املرجع السابق الذكر، ص 
 (1 ) James-N.Rosenau,Op.Cit ,pp 16-17. 
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انتفاضات وميليشيات عرقية وحركات مسلحة على تفتيت الدول الوطنية، عرب خلق جمموعة 
ومجاعات عدوانية وتشكيالت شبه عسكرية، قد تلتقي، أو تتخالف أو تتصادم وهي بذلك 

من :" ...تواجه الدولة الوطنية، ويف مشهد درامي على شاكلة ما، عرب أحد الباحثني قائال
إجرامية، النصف امليلشيات النصف عسكرية سياسية، النصف عرقية، والعصابات النصف 

 E T A اهلنود، ومجاعة الدرب املضيء من إيتا  ثوار الشاباسعرقية، يف الواليات املتحدة، إىل 
إىل انتفاضة املهمشني يف الفيليبني، من ارهاصات تفكك االحتاد اهلندي، إىل تصدعات  الباسك

ربى يف إفريقيا، ومن املارد الصيين، من مأساة البوسنا وكوسوفو والشيشان إىل حبريات الدم الك
،فهي  (1)"الغوغائية املسلحة يف كردستان، وصحوة الفجر إىل حرية إيران وتساؤالت الروس

كلها بؤر توتر ز كيان الدولة الوطنية، وهي يف الواقع ليست وليدة مرحلة ما بعد احلرب 
الباردة فحسب بل هي صراعات قدمية، لكنها اختذت خلقيات جديدة فأصبحت حبال 

  .  (2)انات، بل حتديات جديدة تعمل لصاحل كيانات اجتماعية هوويةره
الرتاعات العرقية املهددة ألمن الدول منتشرة جغرافيا عرب العامل، فالسودان مثال  إذا

وجزر القمر وجنوب  يرواندا والبور ند"، مثال بارز يف إفريقيا، وكذا )إقليم دارفور(
و، وما جيري يف مناطق كالبلقـــان والقوقاز وشرق إضافة إىل ما وقع يف كوسوف، "إفريقيا

آسيا،ما يعرب حقيقة على حالة من التململ اإلثين العرقي يف مناطق كثرية من العامل، ونظرية 
ومن خالل .االحتياجات خلصت ذلك جيدا وأعطت جمموعة افهامات جديدة حول املوضوع

ال، سوف نفهم أكثر كيف يعمل القيام بإسقاط ما هو نظري على الصراع السرييالنكي مث
  .على تفكيك الكيانات الوطنية...) األمن واهلوية(مقترب احلاجة 

ملاذا يف دراستهم للرتاعات الدولية، طرح منظرو االحتياجات اإلنسانية سؤاال مهما  
وهم يربرون ذلك حبرمان  تصبح االحتياجات اإلنسانية سببا للرتاعات داخل الدول؟

من احلصول على احتياجام على املستويات الفردية واجلماعية وحىت  اجلماعات واألفراد
  .اتمع

                                                
  .217،ص) 2008، الطبعة األوىل دار قباء احلديثة :القاهرة(صراع اهلوية والوطنية يف عامل يتعومل، : ماضي املستقبل، رجب بودبوس 1)(
  .218املرجع نفسه، ص  -2)(
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" جون بريتون"يف حتليل مقترب االحتياجات اإلنسانية،ما ضمنه  من اإلسهامات  
نظريته حول العالقة بني احلاجيات اإلنسانية األساسية وتطور الرتاعات،فكانت مثار جدل بني 

فكرته حول " بريتون"وخاصة الباحثني الذين ال يشاركون  اضايالباحثني  حول الكثري من الق
كبريا،وهو من أوائل  أمريكية-األجنلواالحتياجات اإلنسانية، فكان تأثريه يف املدرسة " عاملية"

يف حل  ورشات حل الرتاعات أو ورشات حل املشاكل: املسامهني يف ما يعرف بـ
 )*( Problem Solving Workship Conflict Resolution"  "الرتاعات

ألا دف ، "إدماجية"يف حل الرتاعات الدولية ميكن اعتبارها نظرية ، "جون بريتون"نظرية 
  .إىل إعطاء تفسري عام للرتاع من خالل ربط خمتلف املستويات من الفردية إىل الدولية

إذ هناك ضروريات -ومن خالهلا يرى بأن السلوكات اإلنسانية تكيف باحلاجيات 
سية وحمفزات ال ميكن كبحها، وهذه الضروريات أو احملفزات تقوم على احتياجات عاملية أسا

مثل احلاجة إىل اهلوية وذلك يظهر يف الصراع ، "Universal et Genitic" ووراثية 
  ].اهلوية األمنية[الفلسطيين اإلسرائيلي 

ها ال حتدد كما أن احلاجيات ميكن أن تأخذ شكال موازيا للتغريات الثقافية، لكن
بالثقافة، وال ميكن حتقيق االستقرار االجتماعي ما مل تلب االحتياجات اإلنسانية األساسية اليت 
تتعدى حدود الطعام واملشرب واملأوى لتتضمن عناصر فيزيولوجية وغري فيزيولوجية ضرورية 

  .كوا تأخذ شكال ترتيبيا بل تتفاعل معا بالتزامن)1(للنمو والتطور
أنه يف كل جمتمع توجد خنب ومجاعات وهياكل حتصل ، "John Burton" يرى  

على الكثري من املكاسب من خالل احلفاظ على الوضع القائم، وبالتايل فهي تسعى إىل مقاومة 
مل تلب القيم املؤسساتية اليت غالبا ما تعمل مطالب اجلماعات األخرى يف اتمع، فإذا 
 تياجات اجلماعات يف اتمع فسوف يظهرللحفاظ على مصاحل النخب املسيطرة اح

هو ما يؤكد احلاالت اليت تصبح فيها الدولة الوطنية أحد مصادر اخللل األمين، و.الرتاع
                                                

ورشات حل الرتاعات واملشاكل، وتأخذ شكل موائد مستديرة يقوم من خالهلا فاعلون من الدبلوماسية غري الرمسية سواء أشخاصا ناقدين : وتعين  *
صيات دينية مبساعدة أطراف الرتاع على إجياد حلول توفيقية  لصراعام وهذا حسب يف اتمع املدين أو باحثني يف مؤسسات أكادميية وحىت شخ

  ".رونالد فيشر"رأي 
)1(   Sandra Marker. "Unmet Human Needs". August 2003. In : 

http://www.bejondimtractability.org/essay/human 
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واالحتياجات اإلنسانية ليست هي السبب يف إحداث الرتاعات بل تظهر الرتاعات من عدم 
للمجتمع، السياسية  يباتالترت،وهذه األخرية تعد أصلية وبناءة و(1)تلبية هذه االحتياجات

، "بريتون"فحينما حتطم أصالة هذه االحتياجات تفسح اال لقيام مثل هذه الرتاعات، لذلك 
يشبه مؤشرات قيام الرتاع بأعراض مرض يصيب النظام الداخلي بسقوط اهلياكل املسرية ، 

ادها يف الغالب ، وهلذا فإن مصادر الرتاعات ميكن إجيوفشل النظام يف توفري احتياجات الشعب
، وهذا ما يربر انتشار الرتاعات الداخلية إىل اال اخلارجي الداخلي للدوليف املستوى 

  ).الدويل(
بشكل أكرب نظرية االحتياجات اإلنسانية على " John Burton"جون بورتون  طبق

ه عادة ، ففي الصراعات االجتماعية ينظر كيف أن(2)الصراعات االجتماعية والسياسية املعاصرة
االحتياجات اإلنسانية تكون مهملة، حينها تقود اجلماعات إىل استخدام العنف للمطالبة 
حبقوقهم وإرضاء حاجام، وهذا يف احلقيقة يعرب عن االنسجام والتوافق يف االحتياجات 
اإلنسانية،كما يتفق مع باقي منظري نظرية اإلحتياجات اإلنسانية على أنه ال توجد حاجة أرقى 

  .حاجة أخرى، وإمنا مجيعها متكاملة وأساسية للحياة اإلنسانيةمن 
: مقترحه حول مقترب االحتياجات اإلنسانية يتمثل يف" جون بورتون"ويقدم 

، أو العمليات التحليلية حلل املشاكل، ووضع صيغة ]،W، P S[ ورشات العمل حلل املشاكل
راف الرتاع بدل العالقة الصفرية اليت ،كلعبة إجيابية يف إرضاء أط (win-win) (3)  "ربح-ربح"

  .تؤدي إىل تصعيد الرتاع
أن عامل التعليم ونوع الثقافة اليت تكتسبها بعض األطراف " جون بورتون" يؤكد كما

يف اتمع تدفعاا إىل العمل على إثارة وتشغيل بعض املسائل احلساسة لتجعل أطرافا أخرى 
ميشها مما يثري حيزا كبريا من النقاش يصبح فيما بعد نزاعا اعتبارية و باملقابل ال إنسانية وال

عنيدا، مثل املفاهيم املعربة عن طبيعة االحتياجات كاألمن والبيئة، االستقرار، احلرية من اخلوف 
  .والقلق ومفهوم االنتقاء

                                                
 (1 ) Ibid. 
 (2 ) Richard.E.Rebenstein. Basic Human needs. “The Nest in Theory”. in: International 
Journal Of  Peace Studies.  
 (3)John w. Burton. "Conflict Resolution: The Human Needs Demention", In: International 
Journal Of Peace, Vol 3, No.1.1998. 
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بأا تصبح أهم مشكل حينما هوية الفرد ال " بورتون"ففي موضوع اهلوية، يرى  
  .  طرف اآلخر أو تعترب منحطة أو مهددةيعترف ا من 

مقترحا لتنمية ] نربغماكس نيف، ماسلو، روز[ويف إطار نفس النظرية قدم كل من  
مقترحه حول  Max-neef  - ماكس نيف"السلم اإلنساين وحتليل ظاهرة العنف ، فقد  صاغ 

بإرضاء السلم اإلنساين، وهو يرى من خالله، أن هذا السلم واألمن أساسهما القيام 
االحتياجات اإلنسانية األساسية، وذلك من خالل املستويات املتنامية من االعتماد الذايت، وبناء  
ما يعرف باملفاصل العضوية للشعب باألشكال الطبيعية لإلرضاء وكذلك الوسائل العلمية 

حمللي، ويف التكنولوجية احلديثة، وهذا كله يف إطار العمليات أو العالقات العاملية مع النشاط ا
إطار عالقات األفراد مع اتمع، ولعملية التخطيط مع االستقالل الذايت وللمجتمع املدين مع 

  .(1)الدولة
على الطبيعة التكاملية لالحتياجات اإلنسانية،ووصفها بأا  neef" "Max ويؤكد 

مكاا كبح خلق جو نزاعي بغياب إرضائها،كما بإ حاجيات أساسية للحياة اإلنسانية بإمكاا
  .أطراف الرتاع وميوهلم العنيفة حينما يتم القضاء على احلاجة إىل إرضائها

يؤكد يف أحباثه بأن كل كائن بشري : Abraham Maslow  :أبراهام ماسلو"أما         
حياول حتقيق حاجياته يف مستوى حمدد يف أي وقت، لكنه ال يهتم دائما بكل االحتياجات، بل 

االحتياجات القاعدية من الغذاء واملاء، وال ميكنه أن ينظر إىل حتقيق رغبات  يهتم فقط بتحقيق
هرم [االنتماء واحملبة واالحترام الذايت إال بعد أن يليب حاجياته حسب ما ورد يف قاعدة اهلرم 

  ]. احلاجات عند ماسلو
يؤدي بأن االحتياجات اإلنسانية تأخذ طبيعة تراتبية، وحتقيقها " ماسلو"يف حني يرى 

فوضوية "إىل جتنب العنف، فهو يضع شكال هرميا لالحتياجات اإلنسانية، ويشدد على فكرة 
املاء، الغذاء، :، مذكرا أن بعضها أكثر إحلاحا من اآلخر، ففي املستوى األول يضع"االحتياجات

                                                
 (1 ) Danielsen. Gert.” Meeting Human Needs: Preventing Violence: Applying Human Needs  
Theory to The  Conflict In Srilanka”.USAL.Septembre 2005. 
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ذايت األمن، االنتماء، احملبة، ويف املستوى الرابع يضع التقدير ال: املأوى ويف مستوى ثان يضع
  .(1)كماليات الشخصية واالحترام: ويف املستوى اخلامس يضع

ولتجنب العنف والصراع داخل الدول الوطنية ينبغي مراعاة ضمان وإرضاء هذه  
  .االحتياجات ويف شكلها التراتييب حسب ماورد يف اهلرم املاسلوي للحاجات اإلنسانية

بريا مأساويا عن االحتياجات العنف تعMarchall، Rosenbergروزنربغ مارشال " يعترب
اإلنسانية غري احملققة أو غري امللباة، ويتضمن ذلك أن كل األفعال اليت يقوم ا الكائن البشري 
حتاول إرضاء حاجاته، كما أن مقترب احلاجيات قد حيد من فهمنا للكائن البشري على أنه 

كما أن أغلب  ببساطة عبارة عن خملوق بيولوجي، رغم وجود صراعات حول البقاء،
الصراعات حتدث بسبب احلاجيات غري احملققة لآلخرين، مثل احلماية، اهلوية، والتقدير، 
االنتساب، والتفهم  وبالتايل فإن إدراك هذه االحتياجات األخرية بشكل صحيح، وإعطائها 
أمهية أكرب كحاجيات أساسية لرفاهية كل البشرية، حينها يكون بإمكاننا توجيه صراعاتنا 

  .حلالية و العنيدةا
فإن النظرة املتضاربة للحاجيات اإلنسانية على أا فقط ، "مارشال روزنربغ"حسب 

، (2)حاجيات للبقاء، هو أيضا من جانب مرده إىل إقصاء حاجيات أوجدت يف جمتمعاتنا
فاحلاجيات عادة مرتبطة بالضعف، واإلنسان احملتاج هلا يوصف بأنه ضعيف، هذا اإلحساس 

دى األفراد أو اجلماعات هو الذي يثري تلك الرتاعات العنيفة واملدمرة داخل الدول بالضعف ل
الوطنية، وهذا أيضا يعيق إدخال مقتربات االحتياجات يف حتويل الصراعات وتطبيق العمليات 

  .السلمية من قبل احلكومات والدول
والتواصل  كما أن التواصالت العنيفة غري جمدية، لذلك ينبغي وضع منوذج لالتصال

مع حاجاتنا وحاجات اآلخرين، وذلك يف كل املستويات، من أجل التوسط يف العديد من 
 .الصراعات العنيفة

                                                
 (1 ) Huitt.W,"Maslouw's Hirarchy Of Needs". Educational by Echology Internative. Valdosta. 
Ga.voldosta State University. 
 (2 ) Danielsen Gert.op. Cit. 
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على أمهية التميز بني االحتياجات ، "ماكس نيف"و ، "روزنو"كما يؤكد كل من 
يف عملية حتليل الرتاعات،فاالستراتيجيات واالرضاءات  واالستراتيجيات أو االرضاءات

االستراتيجيات ان إىل الوضعيات، يف حني احلاجيات عامة وغري قابلة للتفاوض، كما أن تشري
  .عادة متطابقةأما احلاجيات فهي  سياقية وثقافية وتفاوضية وحمددة

إن التفريق بني االرضاءات أو االستراتيجيات واحلاجيات هو أساس مقترب االحتياجات      
راعات تصبح قابلة للحل، وذلك مثال يظهر يف الصراع بني اإلنسانية، وعند تطبيقه فإن كل الص

، خالل الستينيات، عندما بدا وكأنه غري قابل للحل فعال عندما أخذت "إسرائيل" ، و"مصر"
، شبه جزيرة سيناءعينات االحتياجات يف احلسبان،ملا كانت كل دولة تريد احلصول على 

ني حاجياما املؤكدة متوافقة، فاالحتياجات فوضعياا اإلستراتيجية كانت غري متوافقة يف ح
املصرية متعلقة باهلوية نظرا لألمهية التارخيية لشبه جزيرة سيناء، وإسرائيل احتاجت للحماية 

  .، مث اكتشاف استراتيجيات جديدة غري متطابقة]كامب ديفيد[واألمن، ويف اتفاقية 
ملقابل مسح إلسرائيل بوضع أبقت مصر على شبه جزيرة سيناء فهي حمتفظة ا، با    

،وهذا ما يؤكد على وجود مقترب (1)قواا هناك يف حالة تأهب لوحدثت حرب
  .االستراتيجيات البديلة اليت تليب حاجيات األفراد

تعرقل وتعطل ) االستراتيجيات(أن هناك بعض اإلرضاءات  "Max neef" كما يرى
، وهناك استراتيجيات مبقدورها تلبية اإلرضاءات املعطلةتلبية حاجيات الطرف اآلخر تسمى 

  .احتياجات عديدة ألشخاص عديدين يف نفس الوقت
ويف السياق ذاته يضيف أصحاب نظرية االحتياجات، بأن الثقافة والتعليم والتأثريات 
االجتماعية اليت تؤثر يف عقولنا ومفاهيمنا تلعب دورا كبريا يف حل الصراعات، ففي الكثري من 

ضع صورة عامة عن العدو، بإقناع األفراد واجلماعات باحتياجات حمددة من الصراعات يتم و
خالل إتباع استراتيجيات حمددة أيضا، وأن اجلماعات األخرى عوائق حقيقية يف طريق حتقيق 

ميكن  ،احتياجات مجاعات إثنية حمددة للهوية واالستغالل الذايت واحلماية واملساواة[رغبام،
كما أن عامل فقدان الثقة والتصورات املمكنة عن ،]االستراتيجيات حتقيقها من خالل هامش

                                                
 (1 )Ibid. 
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وختريب ، لكن بناء الثقة منفصلة دولةالعدو، قد تقنع اجلماعات بأن احلل املمكن والقبول هو 
وتنمية التعاون تؤدي إىل وجود وحدات أساسية حلل الصراع بإقرار احلاجيات  صور العدو

  .اإلنسانية املؤدية له
،حبيث يوجد يف  عامل اهلويةص دوافع نشوب الصراعات يف العامل حسب املنظرين وفيما خي

،مثال ذلك الصراع بني اهلنود والباكستانيني، (1)العامل اليوم الكثري من الصراعات سببها اهلوية
  .واإلسرائيليني، البريو، والكاثوليك الفلسطينيني

حيدث الرتاع عندما يتولد ...] إثينعلى أساس ديين، لغوي، [بالنسبة للجماعات الفرعية  
إحساس باهلوية اجلماعية جتاه الطرف األول وجتاه اخلصوم، فكل طرف يعتقد بأن الصراع بيننا 

، بعد ذلك تصبح هذه الرتاعات مدمرة وتدوم ملدة "Between "us" and "them وبينهم 
ا بأن  اجلماعات تقاتل طويلة، وتشتت اجلهود املبذولة حللها، ففي هذه الرتاعات يبدو واضح

من أجل اهلويات اليت حتملها واليت متيزها عن أولئك اخلصوم، وتسمى هذه الرتاعات بالرتاعات 
، فاهلوية على املستوى الفردي هي "Identity-based conflicts" : القائمة على اهلوية

ى الدويل اإلحساس الذايت بالتميز والذي حيمل الكثري من اخلصوصيات، أما على املستو
واجلماعات اإلثنية فتلعب اهلوية دورا حموريا يف تفسري الرتاعات، لذلك تشعر الكثري من 

، وأكثر من ذلك لالضطهاد يتقامسوم نفس اهلويةعندما يتعرض من  اجلماعات باجلراح
يكونوا على استعداد للتضحية حبيام من أجل اجلماعة اليت ينتمون إليها، فهم يعتقدون بأم 

  .ديهم أهدافا ومصاحل مشتركة معهال
بعد أن تطرقنا لإلطار العام النظري حول مقترب اهلوية تبني بأنه أحد مصادر خلل الدول 
الوطنية الداخلية ،واليت تعمل على تفتيت كياناا  لصاحل اموعات الوطنية احمللية 

 ظرية االحتياجاتمضمون نواألجنبية،ولغرض فهم واقع تلك الصور الصراعية ميكن تطبيق 
  .الصراع يف سريالنكا علىاإلنسانية 

عندما حناول تطبيق أفكار نظرية االحتياجات اإلنسانية على الصراع يف سريالنكا فمن 
وراء  ما هي االحتياجات اليت تقفالضروري النظر لكل طرف على حدا، وحماولة حتديد 

                                                
 (1 ) Sandra Marker.Op.Cit. 
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مطالبتها بدولة يف  1976تواصل منذ  "منور التاميل" فحركةمعارضتها وإستراتيجيتها املتبعة، 
  .التاميليةمشال شرق سريالنكا أي دولة منفصلة لألقلية 

قبل  مستقلة سلطة حكومةتتوقع حل القضايا املتعلقة بإقامة " منور التاميلحركة 
التحاور بشأن بعض القضايا األساسية، ألن سلطة احلكم الذايت تستجيب حلاجة التاميل 

إىل أن التاميل يريدون حقوق متساوية ويبدون " كامراتونقا"ن تشري الرئسية لدولة،ويف هذا الشأ
رفضا مستمرا لإلمهال الذي يتعرضون له من كل احلكومات منذ االستقالل، وتضيف أن 

  .التاميل يرفضون التجنيد اإلجباري وعدم املساواة يف مجع الضرائب
مباشرة أي حوار وحقوق  دولة منفصلة واحلكم الذايت قبل[: هذه القضايا اخلمس

يوضحها  ]متساوية، ومواصلة رفض جتنيد األطفال ورفض الالمساواة يف مجع الضرائب
 :اجلدول التايل

  استراتيجيات واحتياجات حركة منور التاميل:  (7)جدول

  االحتياجات األســــاسيـــة  املفضلــــة تاالستراتيجيـا

  عتبار، االحترام، األمنحكم ذايت، اال  دولة تاميليـــــة منفصلــة

  االعتبار، االحترام، األمن، األمان  سلطة حكم ذايت قبل القضايا األخرى

  أمـــن، مســـــاواة  حقـــــوق متســــاوية

  البقاء ، اإلعانة  والدعــــم  جتنيـــــــد األطفـــال

  البقاء ، اإلعانـة والدعـــم  مجـــــع الضـــــرائب

  
Source:.Danielsen Gert.” Meeting Human Needs: Preventing Violence: Applying Human Needs Theory to the 
Conflict in Srilanka”.USAL.Septembre 2005. 

مبراجعة االحتياجات يصبح الطرف أكثر وعيا باحتياجاته حيث يتخلى عن مطالب 
  .يات معينة مثل الوساطةويؤكد على أخرى، إعادة النظر تعد بذلك مفتاحا وتتم عرب عمل
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ميكننا بسهولة فهم املنطق الذي يقف وراء السعي لدولة ، "*منور التاميل"يف حالة 
منفصلة تضم التاميل، مثل هذه اإلستراتيجية ميكن  أن حتوي عدة احتياجات ويكون من 

لك الصعب إجياد إستراتيجية حتوي العديد من االحتياجات بطريقة كفؤة وفعالة، هذا يبني كذ
أن االستراتيجيات اليت حتوي واحد أو إثنان من االحتياجات، سيكون أسهل إجياد طرق لتوفري 

باستبدال جتنيد األطفال ومجع الضرائب، أسهل من إجياد طرق أخرى ، "للتاميل"الدعم والبقاء 
  .لتوفري  األمن واالعتبار واالحترام واحلكم الذايت

بينما ال يركز ": "كاماراتونقا"، تقول الرئيسة عندما خيص األمر استراتيجيات احلكومة
  ".التاميل على الرتع املسبق لألسلحة، فإننا نلح على قبول التاميل حلل ال ميزق الدولة

بالنسبة للتاميل، فإن نزع السالح جيب أن يكون عندما يبدأ تطبيق احلل املتفق عليه للرتاع، 
فاقيات وقف إطالق النار والتخلي عن مطلب ونبذ العنف يتم التعبري عنه ضمنيا من خالل ات

احتاد [ضمن سريالنكا املوحدة  فيديرايلقيام دولة منفصلة متضمن يف اتفاقية إلجياد حل 
      :    ،وفيما يلي جدول يوضح مطالب واستراتيجيات احلكومة السريالنكية]سرييالنكا

  استراتيجيــات واحتياجــات احلكومــة) : 8(جدول

  ةـــات األساسيـــاالحتياج  ةـــتيجيات املفضلراـــاالست

  االعتـراف، األمــن، البقــاء،  دولة موحدة، سرييالنكــا موحــدة

  الثقــة، االحتـرام، التقديــر،  نـــــــزع الســــالح،

  األمـــــن والثقــــة،  نبـــــذ العنـــــــف،
Source : Gert.Danielsen.” Meeting Human needs: Preventing violence: Applying Human Needs theory to the 
conflict in Srilanka”.USAL.Septembre 2005. 

إن حتديد االحتياجات اليت تقف وراء االستراتيجيات املتبناة من قبل احلكومة متكن من 
نا واحدة لقد شهد" :" كوماراتونقا"تقدمي بدائل واستراتيجيات جديدة، ويف هذا اإلطار تقول 

                                                
من السكان ولكنهم  %23على الرغم من أن السنهاليني ميثلون األغلبية العددية إال أن معظمهم من األميني الفقراء، يف حني ميثل التاميل نسبة  *

: دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية، الطبعة األوىل(اجلغرافيا السياسية املعاصرة، ، فايز حممد العيسوى: أنظرأساس احلياة االقتصادية يف سريالنكا، 
  .270، ص )2003
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من أسوء التنظيمات املعارضة، اليت تستعمل وسائل العنف اإلرهايب، لكن يف إطار عملية احلوار 
واملفاوضات نبحث عن حل سلمي للرتاع، لقد اخترنا هذا الطريق ألننا نؤمن باحلياة، ألننا نؤمن 

البعض منها، جيب أن تعيد  باإلنسانية، ألننا نؤمن بأن اموعات اإلرهابية الالعقالنية، أو على األقل
  ...".تقييم إنسانيتها أحيانا

، "مرييام يونغ"فحسب الكاتبة  :توجد هناك بعض العراقيل واجهت حل صراع سرييالنكا
  :ثالثة عراقيل أساسية

اجلماعة الشعبية واحلزب االحتادي ، "للسنهاليني"التنافس الكبري بني احلزبني الرئيسيني  -1
  .الوطين

الذين ينظر إليهم ، "التاميل"الشرسة لرجال الدين البوذيني ألي تكييف لشكاوي املعارضة  -2
   .*كتهديد للبوذية السنهالية

  .يف مباشرة أي تسوية تستثين قيام دولة انفصالية "التاميل"عدم رغبة  -3
إن الصراعات اليت تطبع وجه العامل اليوم يف معظمها تتضمن أسبابا خمتلفة،  خاصة 

ية، واألمن والسلم والعدالة وغريها من االحتياجات املعنوية غري القابلة للتفاوض أو احلاجة للهو
البيع، وهذا يتوقف على طبيعة الثقافة األمنية، أو الضبط أو التصور اهلويايت جلماعات خمتلفة، 
وهذا ما يظهر يف الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين أو الصراع يف يوغسالفيا سابقا أو بعض دول 

  ".إخل...رواندا وبورندي وجنوب إفريقيا ونيجرييا"مثل ارة اإلفريقية الق
، الرتاعات والصراعات  العرقية الدينية العنيدة أصبحت أكثر قوة وانتشارا مما عموما 

كانت عليه يف السابق ضمن مرحلة احلرب الباردة،ومن أسباا الرئيسية عنصر اهلوية 
فرض على الدول حتديا جديدا من الداخل بغية العمل واالحتياجات واالرضاءات، وهي بذلك ت

  .على تفتيتها لصاحل كيانات جديدة منها القوى اإلجتماعية
  
  

                                                
حسب  %7،واملسلمني % 8، املسحني %15، اهلندوس %70البوذية : سرييالنكا حسب الديانات كما يلي ليات يف قتتمثل نسب األ *

  .1999احصائيات 
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  .دواعي التدخل يف الشؤون الداخلية وحجم تداعياته على سيادة الدول :ثانيا
-Intervention and Sovereignty- 

ه االجتاه الذي يتزعمه  بتفضل من بني أهم وأدق الصياغات احلديثة ملفهوم السيادة، ما 
  "Francis H Deng "،  وغريه وذلك يف الكتاب املعنون بـ  : Sovereignty as 

Responsibility ا ال جيب النظرحبيث تعين السيادة املعىن العام املندرج ضمن إفهام كو ،
ا جتاه إليها كامتياز مطلق، وإمنا ميكن تعليقه إذا ما أخفقت الدول يف أداء واجباا ومسؤوليا

  .مواطنيها
فالدولة اليت تبحث عن األمن القومي ينبغي عليها من جهة أخرى أن حتافظ على  إذا

السالم واألمن الوطين، وأن تم برفاهية مواطنيها ومحايتهم، إذا مل تف من حيث طبيعة وحجم 
عدة اخلارجية أو ما إمكاناا بكل ذلك الواجب يسعها بعد ذلك وبصورة آلية الترحيب باملسا

  .عرف بالتدخل ألغراض إنسانية
مرة أخرى على أن السيادة جيب أن تتضمن واجبا خارجيا  « Deng » لقد أكد 

وهنا نلمس ، يقضي بالتدخل عسكريا إن لزم األمر، إذا مامل تنجح الدول يف حتمل مسؤولياا
  .راوغة واملسؤوليةحول واقع الدول بني امل ،"ان باديتررب"اتفاقا ضمنيا مع دعوى 

لكن قبل  ذلك، ينبغي تأكيد املبدأ الدويل السائد، وهو مبدأ عدم التدخل يف الشؤون 
الداخلية للدول، فهذا املبدأ حيرم احلرب، ويشرعن عقوبات ما على األطراف املتدخلة يف 

أمر تقره الشؤون الداخلية للدول، على اعتبار أن مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول 
  .(1)وتؤسس لبقائه عدة مواد من الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة

  
 

                                                
  :هذا الصدد باإلمكان الرجوع إىليف  1) (

Ghazi Gherairi, Et Autres, Affairs Et Documents De Droit International , Tunis : Centre De 
Publication Universitaire, , 2005, p p27-34. 
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ة عنيدة داخلية كما اتضح يفاحلرب الباردة، اتسمت حباالت عن مرحلة ما بعد بيد أن
وى ومات تصبح غري ذات جدول واحلكديف أكثر من دولة ويف القارات اخلمس، أن قدرات ال

  .نتجة لبالدة الدولةإذا ما تولدت طاقات عكسية م
هو ما إذا كان ...:"سؤاال مهما مفاده"   J Nicholas،wheeler"ويف هذا الشأن يثري 

يتعني علينا إضفاء الشرعية على التدخل العسكري ضد الدول انتهاكا ملبدأ السيادة حني تقوم 
كومات احلكومات بانتهاك حقوق اإلنسان بشكل فاضح ضد مواطنيها، أو عند ايار هذه احل

  .(1)"إىل درجة دخوهلا يف حروب أهلية واضطرابات داخلية
هذا السؤال يبدو جوهريا بالفعل إذا ما فتشنا بشكل أكثر عمقا يف خفايا وخلفيات 
دواعي التدخل األجنيب الدويل اجلماعي أو الفردي، مع حتفظات كثرية واردة ضمنا، تتأسس 

التدخل الواردة يف أكثر من مشهد عرب خارطة على االزدواجية املماثلة يف سريورات عمليات 
  .)اجليوسياسية(العامل اجلغراسياسية 

ورمبا الشيء الذي يطبع أكثر تلك املشاهد، هي املزاوجة ما بني حاالت تدخل قسري 
 Non-Forcible ، )بعيدا عن العنف(ألغراض إنسانية كما والتدخل غري القسري 

Humanitarian Intervention .  

النظر عن كل تلك احلوارات عن مدى جناح أو عدم جناح عمليات التدخل  إذا بغض
 Were The Interventions القسري أو غري القسري يف أكثر من حالة يف العامل 

Successful ?  ، ينبغي التأكيد بصورة أقل انتباها إىل أن حاالت التدخل املاثلة يف إفريقيا
تينية، كل تلك التدخالت تعرب عن كوا حتديات ، وآسيا وأمريكا الال)أوروبا(وكوسوفو 

ورهانات أمام الدولة الوطنية، أمام قدراا، سيادا، فهي مبثابة احملك الذي عربه ومن خالله 
مالءات قوى أجنبية اتكسب الدولة األمن أو ختسر الشرعية أو تصبح أكثر عرضة ألجندات و

مين الوطين إذا ما ا أا ال تنجح يف خطاا األقد حيدث أن تكون مرات ذات نوايا تضامنية، أم
  .ة صامتة وأكثر قوةيفتصادفت حالة ضعفها مع نوايا عن

                                                
(1  ) Nicholas J, Wheeler & Alex J.Bellamy, Humanitarian Intervention In World Politics, In: 
John Baylis & Steve Smith,OP,cit. p, 556. 
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ذلك بأن الكثري من املشاهد يف العامل عربت وبقوة عن سلوكات متعمدة اندرجت 
كترخيص مينحها احلق  بصفة رمسية ضمن خانة تصرف عصابات القتل املستغل لسلطات الدولة

، ∗"قتلة كدولة"االت تتصرف ـــبأعمال القتل والقهر أو اإلبادة، فهي يف هذه احل يف القيام
وهو ما يثري الشك والريبة يف مسألة استحقاق تلك الدول حق احلماية والسيادة واحلرية القهرية 

  .يف إطار من الشرعية السيادية املطلقة
اذبات املوافقة وعدم نظرا جلملة اعتبارات رئيسية يف هذا السياق يتضح أن هناك جت

 Humanitarian التدخل ألغراض إنسانية  قة حول شرعية عملية التدخل خصوصااملواف

Intervention  وهي يف  احلقيقة تتأسس على أهم بعض املفاهيم اليت أدرجها ، Vincent » 
J ، « R ،ا دولة  ما، أو جم:" واملتعلقة بعملية التدخل كونه موعة يف هو األعمال اليت تقوم

إطار دولة ما، أو جمموعة من الدول، أو أي منظمة دولية تقوم بالتدخل بشكل قسري يف 
الشؤون الداخلية لدولة أخرى، وهو عمل منفرد له بداية واية، وهو موجه ضد الكيان 
السلطوي للدولة املستهدفة بالتدخل، وليس بالضرورة أن يكون هذا العمل قانونيا أو غري 

  .(1)"فعال النموذج التقليدي للعالقات الدولية ينتهكنه قانوين، ولك
رغم بعض االنتقادات اليت ميكن اإلشارة إليها عرب هذا السياق هلذا املفهوم أو هذا 
التعريف فإن مدرستني أو اجتاهني رئيسيني جتاذبا هذا املوضوع من خالل موضوع شرعية 

  :التدخل
 . The Solidarist : ينحجج دعاة نظرية اتمع الدويل التضام -1

وهم حياجون بوجود حق قانوين وواجب أخالقي للتدخل ألغراض إنسانية وهذا 
  :تأسيسا على جمموعة أدلة وتربيرات أمهها أن

v ميثاق األمم املتحدة تكفل بإلزامية الدول حبماية حقوق اإلنسان األساسية.  
v ةأن القانون الدويل العام يعطي احلق بالتدخل ألغراض إنساني. 

                                                
أو   /بأا الدولة اليت تقوم فيها احلكومة بانتهاك حقوق مواطنيها بشكل خطر وتتورط يف أعمال القتل اجلماعي، و: wheeler يعرفها ويلر    ∗

،وغريها من الدول اليت فيها ...وجنوب إفريقيا، السوداناازر اجلماعية، وهو ما حصل يف دول كثرية يف إفريقيا على وجه اخلصوص، مثل رواندا 
  ].األبارتايد[مجاعات انفصالية أو حاالت ميز عنصري 

(1)Nicholas J, Wheeler & Alex J.Bellamy,Op ,Cit. p557. 
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مرايز "و " Michael Reisman مايكل رايزمان  : "ومن رواد هذا اإلجتاه
  Mryes  Mcdougal .  ، ماكدوغال 

 
  Realists"الواقعيون: "اعتراضات أصحاب نظرية اتمع الدويل التعددي -2
 .Objections To Legitimizing Humanitarian Intervention 

(1)رئيسية هي objectionsوهي تتلخص يف مخسة اعتراضات 
 :  

  .أن الدول ال تقوم بالتدخل ألسباب إنسانية يف املقام األول -
*States Don’t Intervene For Primarily Humanirarian Reasons 

  .بل املصلحة القومية هي االعتبار األول واألخري لرتاعات التصرف يف هذه املسائل
  .لى مذبح املصاحل اإلنسانيةال يسمح للدول باملخاطرة بأرواح جنودها ع -

*States Are Not Allowed To Risk Their Soldiers Lives On 
Humanitarian Crusades. 

فالواقعيون يتصورون بأن تصرفات الدول عقالنية وهي تتأسس بالدرجة األوىل على متضمنات 
  .ى حقوق اإلنسانواعتبارات املصلحة الوطنية للدولة وهذه العقالنية واقعة ضمن حالة من فوض

 The Problem Of Abuse: مشكلة إساءة التدخل -

  .إضافة إىل ازدواجية معايري التدخل اعتبارا للتكاليف احملسوبة -
  .أيضا اعتراض آخر تتمثل يف اخلالف حول املبادئ الناظمة حلق التدخل ألغراض إنسانية -

  Wheeler، Nicholas J،  " نيكوالس ج، ويلر "يرى: يف هذه املسألة
ال جيوز تسويغه على أنه "بأن االعتراض على التدخل ألغراض إنسانية من وجهة الواقعني يؤكد أنه 

(2)."شكل استثنائي ملبدأ عدم جواز استخدام القوة
   

الكثري من الدول يف عامل ما بعد احلرب الباردة ، أصبحت تستغل أكثر اعتراضات 
هاا السياسية، وهي بذلك تعيش ر القوى املعاكسة لتوجقهالواقعني لصاحل متاديها غري املربر يف 

                                                
(1  -) Ibid,pp.558-559 
( 2   ) .Idem,p 559. 
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حالة من عدم التوفيق ما بني املقدرات الضبطية  حمليا ودرجة وفائها مبستلزمات االستقرار العام من 
وهذا يدل بدوره عن أن  ،جهة والنداءات واألصوات العنفية املضادة من قبل ممثلي الوالءات العامة

ية األسباب وتوزعها بني كوا ذات أبعاد داخلية وأخرى خارجية فقد من دواعي التدخل ازدواج
على تتراوح ما بني ضعف الدول يف الداخل جتاه مسؤولياا إضافة إىل نوايا األطراف األقوى املبينة 

  .أساس املصلحة القومية اخلاصة ا
بيعة ولقد تعددت أوجه وأساليب التدخل يف شؤون الدول الداخلية، وهذا نظرا لط

القضايا الداعية حلدوث مثل هذا التدخل، وكذلك توجهات وقدرات الدول ونواياها عندما تتوىل 
  .الوصاية على القضايا األمنية جتاه الدول غري اآلمنة وغري املستقرة

  :حسب معيار هدف الطرف املتدخل املعتمد يف تصنيف أنواع التدخل يوجد نوعان
يف شكل استعماري عسكري مسلح تفقد عربه الدولة ويكون  Offensive: تدخل هجومي - 1

املستهدفة سيادا كلية، ويتأسس على طبيعة دافع املصلحة اخلاصة للدول اهلجومية ومن األمثلة 
أمريكي يف العراق والسودان وليبيا، أو إسرائيل يف لبنان، أو روسيا يف -على ذلك والتدخل األجنلو

  .جورجيا مؤخرا
ويكون يف حالة ما إذا كان الرتاع الداخلي يف دولة ما جيسد   fensiveDe:تدخل دفاعي - 2

ديدا ألمن مصاحل الدول ااورة جغرافيا وبالتايل يصبح هدف هذا النوع من التدخل منع حالة 
حالة تدخل األورويب  :انتشار ما هلذا الرتاع خارج حدود تلك الدولة األم، ومن األمثلة على ذلك

التدخل التركي يف مشال العراق، والتدخل الفرنسي يف إقليم الباسك، إضافة وكذا يف كوسوفو، 
التدخل الصيين يف أوروبا وباكستان، مث التدخل النيجريي يف ليبرييا، وهذه التدخالت تندرج 

سبتمرب  11ضمن ما يسمى التدخالت الوقائية على غرار التدخالت األمريكية بعد أحداث 
  .يف العراق وأفغنستان 2001

  : بأن هناك أربعة مناذج للتدخل هي باختصارJames Kurth  جيمس كورثكما يشري 
، ويكون يف حاالت التصعيد القصوى لكوارث   The Abstention Modelمنوذج االمتناع -

يتوافر الغطاء القانوين للتدخل ألي طرف من األطراف، مثال ذلك حالة ال حبيث ، ضد املدنيني
  .ع، حساب الكلفة وعامل الزمنولعوائق واحلسابات يف هذا املوض، ومن ا)1994رواندا (
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، ويكون يف حالة الكوارث أو اجلرائم اإلنسانية: The Relif Model) النجدة(منوذج اإلغاثة  -
ا دوما، مثال ذلك، التدخل األمريكي يف خالل إدارة وهو ليس منوذجا مستقرا وال ناجح

  .)1995-1993(يف البوسنة  (UN)األممي يف الصومال، كذلك التدخل " كلينتون"
 The Relief Plus Model: منوذج اإلغاثة القصوى -

م هذا النوع ويكون يف حالة منع السلطة ألية مساعدات أو إغاثات خارجية، وبالتايل يقو
غرض اإلطاحة باحلكم، وتنصيب مسئولني أو رؤساء جدد موالني، ومثال ذلك تدخل من التدخل ب
سابقا مع مطلع القرن وبنما  ،، ويف نيكاراغو وغرينادا1994 يف هايييتتحدة األمريكية الواليات امل

  .العشرين
  Model The Reconstruction منوذج إعادة البناء  -

هدفه تنظيمي، إصالحي، من خالله دف الدول املتدخلة إىل إعادة أعمار الدول 
سان، ومن األمثلة على هذا لدميقراطية وحقوق اإلناملنهارة، مع التزام الدول هذه فيما بعد باحترام ا

يف تيمور  UN يف البوسنة وكوسوفو، وتدخل - Un - و– NATo-تدخل الناتوالنوع جند 
على العموم، فإن موضوع واقع الدولة الوطنية ضمن هذا املدخل التحليلي ذو الطابع و. الشرقية

  :اليةاخلارجي حييلنا مباشرة إىل تأكيد النقاط الرئيسية الت
أن عمليات التدخل الفردي أو اجلماعي يف الشؤون الداخلية للدول وبغرض الدواعي  -1

اإلنسانية، ال متثل أكثر من متغري جديد بوسائل وأدوات وأهداف جديدة وهو ذو بعد خارجي، 
عربه أصبحت سيادة الدول واحلكومات وقدراا قيد التآكل ودون االعتراف املعهود، وأن سلوك 

لدول املعنية ضد هذه العمليات وعدها تدخال قسريا وتعبريا عمليا على هشاشة القانون بعض ا
من ميثاق األمم املتحدة، إمنا يدل على حجم االرتطام غري الطبيعي ما بني  ،الدويل والفصل السابع

  .السيادة التقليدية للدول ونزعات التدخل
صدره الشعب فقط ولكن ذلك أصبح أكثر أن شرط االعتراف بسلطة الدولة العليا مل يعد م -2

اتصاال مع حقيقة أن الدولة ليست عنصرا أو مصدرا ما من مصادر االضطراب والفوضى يف 
  .اتمع الدويل
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أن عمليات التدخل يف الشؤون الداخلية وحكومية وشركات ومنظمات عاملية تعمل على  -3
  .دور التفاعالت يف ذلك كشف الدولة اليت متارس القتل واإلبادة، ما يؤكد فعال

أن التدخل يعمل باجتاه معاكس، فهو حتدي معاكس وخارجي لتحدي اهلوية، الداخلي،  -4
حالة من املسؤولية الدولية من أجل العمل على ضبط الواقع األمين للدول،  مبا  وكالمها يستدعي

  .ملسؤولية الدوليةمبا يعين تغليب مفهوم ا. ألمنجديد للسيادة واإعادة حتديد مفهوم  يستدعي
انعكاسات تنامي خطاب الفجوة االتصالية وأثر ثورة تكنولوجيا املعلومات  : الفرع الثالث

  .على الدولة الوطنية
يف أكثر من موقف، يؤكد الكثري ممن عايش مرحلة ما بعد املوجة الصناعية األوىل 

جوزيف،س، ناي "ل والثانية، وبالتحديد ممن كتب عن واقع ما بعد احلرب الباردة، أمثا
وغريهم، أن الدولة الوطنية واحلكومات بصفة كبرية وحتت وطأة ما ، "ألفن توفلو"و ، )"االبن(

، وتنامي ثقافة اإلعالم واالتصاالت عامليا، )ثورة املعلوماتية(يعرف باملوجة التطورية الثالثة 
طة وعمليات القت عدة ضربات جدية وحصريا على مستوى العمق، مستوين السيادة والسل

صنع القرار السياسي، وقد تشوهت قدراا اإلعالمية وتآكلت الطبيعة التقليدية لوظائفها 
  .االتصالية

إعالم كما أن موضوع تكنولوجيا املعلومات واالتصال ومسألة الفجوة الكبرية ما بني 
يف  ،"Homelink Cees "سيز هاملينك"كما يشري بذلك  وإعالم اهلامش أو األطراف املركز
قد اكتسى أمهية بالغة .  1990(1)اختالل امليزان املعلومايت، القلب واملركز، الصادر عام "كتابه 

قصوى يف عامل مرحلة ما بعد احلرب الباردة، اعتبارا لكون هذه الثورة التكنولوجية احلاصلة 
ائم على على مستوى االتصال واإلعالم بإمكاا إدخال اتمعات اإلنسانية يف حيز متطور ق

حمورية املعلومات واملعرفة، وبالتايل ثورة قادرة على تغيري العالقات االجتماعية وإعادة 
  . (2)تشكيلها

                                                
  .94، ص )2007جانفي  ،الدار املصرية اللبنانية، الطبعة األوىل: ةالقاهر(اهلوية واملسار، رؤية عربية، : العوملة، شوقي جالل 1)(
  .52، ص )2002عمان، األهلية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، (العوملة اإلعالمية واألمن القومي العريب، مؤيد عبد اجلبار احلديثي،  2)(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 212

فما هو مفهوم ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصال حلاصلة وذات البعد العاملي واليت 
اجتاه حتجيم من خالل وسائلها املتاحة وفرت هامشا تساؤليا كبريا عن صريورا، يف الضغط ب

السيادة االتصالية للدولة، وكذا إعالمها الوطين، فما هي الكيفيات، بل امليكانيزمات واآلليات 
اليت  عمل عرب قناا خطاب إعالمي ما يف اجتاه إحداث فجوة اتصالية ذات بعد عاملي مبا غري 

هليمنة االتصالية من خالل طبيعة العالقات الدولية التقليدية؟ وهو ما دفع بالكثري إىل التعليق عن ا
  .ال املعلومايتاملقوة رأس 

  .مدخل مقاربة املفهوم واحملددات: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
إن ما قيل ويف أغلب املناسبات البحثية والفكرية، عن أن عامل ما بعد احلرب الباردة  

حىت مرحلة احلرب  -يشهد درجة كبرية ومتصاعدة من التطور التكنولوجي، أكرب من ذي قبل
  .اهلائلة كما هو حاصل اليوم -التكنوليةالباردة نفسها مل تكتس تلك الصبغة 

إمنا تلك الثورة املعلوماتية واالتصالية عالية الفعالية والرشادة والسرعة، ورغم ما جاد 
أن كل عصر هو عصر معلومات، "، "برينستون"، املؤرخ من جامعة "روبرت دارنتون"به 

، إال أن الكثري من املفارقات صبغت مرحلة ما بعد احلرب الباردة، ويف (1) "خلاصة بهبطريقته ا
بأنه رغم أن رجل  Nye (JR)، Joseph S، ، )اإلبن(جوزيف س ناي "هذا الصدد يقر 

، فإنه مل يكن "املعلومات قوة"أكد على أن ، "فرانسيس بيكون"الدولة والفيلسوف اإلجنليزي 
إن ثورة "...املعلومات يف عصرنا احلايل قبيل بداية األلفية الثالثة،  يستطيع أن يتصور ثورة

املعلومات احلالية تقوم على قفزات التقدم التكنولوجي يف أجهزة الكمبيوتر، واالتصاالت، 
والربجميات، اليت أدت بدورها إىل اخنفاضات كبرية ومفاجئة يف كلفة معاجلة املعلومات ونقلها، 

، 1954يف كل سنة منذ سنة  )5/1(تر اجلديد راح يتناقص مبقدار اخلمس ذلك أن مثن الكمبيو
من االستثمار اجلديد يف الواليات  %50إىل حنو  %7وارتفعت تكنولوجيات املعلومات من 

املتحدة، كما أن القوة الكمبيوترية راحت تتضاعف مرة كل مثانية عشر شهرا طيلة السنوات 
من  %1ك يف اآلونة األخرية، وهي اآلن تكلف أقل من الثالثني املاضية، بل أسرع من ذل

                                                
، حممد توفيق البجرميي :مفارقة القوة األمريكية، تعريب ،)البنا(ناي . جوزيف س: نقال عن، "جمتمع معلومات مبكر" ،روبرت دارنتون 1)(
  .92، ص )2003مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل : الرياض(
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عن أن ، )االبن(جوزيف ناي هذا، ويؤكد ".(1) ...كلفتها يف أوائل سبعينيات القرن العشرين
حركة املرور على اإلنترنيت قد ظلت تتضاعف مرة كل مئة يوم على مدى السنوات املاضية، 

ى الشبكة العنكبوتية يف العامل، ومع موقعا عل )50(كان هناك حنو مخسني  1993ويف سنة 
، واجلدول املوايل يعطي نظرة (2)ماليني )5(حلول اية عقد التسعينات زاد العدد على 

إحصائية حول استعمال اإلنترنيت باعتبارها أحد املكونات الفاعلة على الساحة العاملية وبقوة، 
خطوط هاتفية، وهي كلها مؤشرات إضافة إىل أرقام اخلطوط اهلاتفية، أعداد املشاركني عرب 

  :ويف بعض الدول املختلفة )2000( حديثة لعام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
- 92ص ) 2003مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل : الرياض(، محد توفيق البجرميي: مفارقة القوة األمريكية، تعريب ،)االبن(ناي .جوزيف س 1)(

93.  
  .93، ص املرجع نفسه 2)(
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  .اإلمكانيات املتاحة لبعض الدول يف استعمال التكنولوجيا املتقدمة) : 09( جدول رقم
  Indice composite de diffusion des tic pour certains pays en 2000 pour 1000 habitans 

م ـــرق  طوط اهلاتفيةعدد اخل  
االشتراكات 

ضمن اهلواتف 
  ةــالنقال

عـــدد 
  مستخدمي
  اإلنترنيت

  رقم احلاسوب 
  الشخصــي

  الترتيب  
  152-1من 

  1  82.87  49.05  4905.24  70.26  72.91  النرويج
  2  80.68  39.15  5978.65  66.98  8.67.64  إيلندا

  8  70.58  58.52  3465.78  40.00  67.30  أ.م.الو
  9  66.86  48.31  2986.78  68.38  48.45  رةسنغافو
  18  59.49  39.02  4130.07  22.55  65.45  كندا

  20  57.54  31.52  3044.36  52.62  55.75  اليابان
  25  50.15  30.48  1445.58  49.41  58.02  فرنسا

إفريقيا 
  اجلنوبية

12.53  12.01  549.38  6.18  12.03  69  

  71  11.36  4.41  293.92  13.64  14.87  الربازيل
  86  5.84  1.61  176.06  6.67  8.58  الصني
  120  1.43  0.45  49.39  0.35  3.20  اهلند

  147  0.19  0.10  3.94  0.12  0.34  بنغالديش
  150  0.17  0.10  1.59  0.03  0.37  إيثيوبيا

  151  0.17  0.10  9.12  0.04  0.25  مايل
  152  0.08  0.04  2.88  0.01  0.18  النيجر

Source :Vedel Thierry, " Mondialisation , Inégalités Et Technologies De L‘ Information Et De 
LaCommunication", Cahiers Francais,la documentation francaise, N 305,P 56.                                                                                                     

                                                                                       
إذا بالفعل، وكما وضح اجلدول، تلك الفروقات اهلائلة ما بني الدول املتقدمة 
والصناعية وتلك الدول الفقرية والسائرة يف طريق التنمية، فروقات كبرية جدا من حيث 

نولوجيا االتصال واإلعالم، وذلك رغم أسطورة القدرات اإلعالمية وحجم املعلومات وتك
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واليت تفضل ا عامل االجتماع  Village Global "Le Mythe Du"  كونية العامل قرية "
  Le Sociologue Canadien Mc Lohan" (1)"1962عام "ماك لوهان مارشال"الكندي

 اجلانب وبغض النظر عن البحث يف أسباب الالمساواة واالستراتيجيات التنموية يف
اإلعالمي يف اجلدول النامية، فإن املرحلة األخرية متيزت فيها ثورة املعلومات ليس بسرعتها 
فحسب بل أيضا هناك تغري حساس األمهية متثل باألساس يف االخنفاض اهلائل يف تكاليف نقل 

نتيجة املعلومات مبا أدى إىل صعوبة استيعاب حجم املعلومات واالتصاالت املنقولة عامليا، و
انفجار يف املعلومات، تشكل الوثائق جزءا ضئيال منه، وحسب أحد التقديرات هناك " لذلك،
ميغابايت لكل واحد  250مليار جيغابايت من املعلومات الرقمية املخزونة مغناطيسيا أي  1،5

مليارات رسالة  610وعند مطلع القرن احلادي والعشرين كان هناك ... من سكان العامل
  . World Wide Web" (2)" ملياري صفحة ساكنة على الشبكة العاملية  2،1ة و إلكتروني

من كل ما تقدم عن بعض اجلوانب االحصائية حول ثورة املعلومات وتكنولوجيا 
االتصال، فإن اإلطار املفهومي العام هلذا املقترب التحليلي سوف لن يتجاوز على أقل تقدير، 

فعل التكنولوجي على اعتبار أنه تغري صاعق ومفاجئ يف هذه احلصر املنهجي االت وأدوات ال
املرحلة أفرز الكثري من التحديات والتداعيات أكثرها سلبية على الدول واحلكومات وسياداا و 

  :على العموم، فإن هناك ثالث ثورات رئيسية
كري يف وتتضمن ذلك االنفجار املعريف الضخم، وتضاعف اإلنتاج الف: الثورة املعلوماتية*

خمتلف ااالت، وظهور احلاجة إىل حتقيق أقصى سيطرة ممكنة على حجم املعلومات املتدفقة 
وإتاحته للباحثني واملهتمني وصانعي القرارات يف أسرع وقت وبأقل جهد، وذلك عرب أساليب 
وبرامج جديدة ومعاصرة تعمل على تنظيم املعلومات، تعتمد يف الدرجة األوىل على الكمبيوتر 

  .(3)واستخدام تقنية االتصال ملساندة مؤسسات املعلومات

                                                
 (1  - ) Vedel Thierry, Mondialisation,Inégalités Et Technogies De L'infomation Et De La 
Comminication, Cahiers Français, La Documentation Française, no305,p55.  

  .95املرجع سابق الذكر، ص  ،)االبن(جوزيف س، ناي  -2)(
مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق، : بريوت حملة شؤون األوسط،: ، يف"ات والدولة الوطنيةتكنولوجيا املعلوم" حممد،. ك.ثامر -3)(

  .36، ص 2000نوفمرب / 2أكتوبر، ت /  1، ت100العدد 
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واليت متثلت باألساس يف تكنولوجيا االتصاالت احلديثة يف اال :الثورة يف وسائل االتصال*
السلكي والالسلكي، وهي تشمل التطور يف النصوص املتلفزة واألقمار الصناعية واأللياف 

  .التصال والتواصل اجلماهريي والشخصيالبصرية، وهي ثورة نظم وتقنيات وأدوات ا
وهي اليت تتضمن التطور غري احملدود يف عمليات إنتاج : الثورة يف جمال احلاسبات اإللكترونية*

، وذلك عرب خمتلف الطرق واألشكال (1)املعلومات املختلفة ويف إدارة نظم وشبكات املعلومات
املمغنطة، وبثها من خالل تركيبة أو توليفة سواء املعلومات املصورة أو املسموعة أو املرئية أو 

  .من املعلومات اإلليكترونية احلاسبة ووسائل وأجهزة االتصال
رمبا من الضروري هنا االستنتاج بأن من إفرازات ومآالت الوضع التكنويل اجلديد أو 

أصبح  الفضاء االلكتروين للمعلومات قد"، العاملية اجلديدة، هو أن "باملعلواتصالية"ما يعرف 
وسيط املستقبل يف عالقة الدول بعضها ببعض، وهو وسيط يسمح بقيام مشروعات متعددة 

  .    (2)"اجلنسية وأسواق عاملية ووسائل إعالم عرب القارات وأعايل البحار
كما مت تأكيده يف أكثر من موقع من جسم هذا البحث، فإن موضوع الثورة 

اإلقرار يف معظم احملاوالت بإمكانية فصله املادي عن  املعلوماتية وتكنولوجيات االتصال، لن يتم
فالعوملة هي احملك األكرب والذي من خالله -صريورة العوملة وصريورة النظام العاملي للحكم

وداخل نسقه الكالين، يدرج النقصي على استبيان عقد الالمفاصة ما بني ما حيصل على 
ة الكبرية واليت عربها ومن خالل فهم آلياا مستوى األدوات والتقنيات وحجم الفجوة االتصالي

وأدوات ومؤسسات فعلها العاملية البعد، سوف نستجدي أكثر تداعيات ذلك على الدول 
  .الوطنية وقدرات احلكومات الضبطية يف اال نفسه

لذلك سوف نقتصر يف عملية فهم انعكاسات وحتديات الثورة املعلوماتية على الدولة 
ا اإلعالمية من خالل شرح املضامني واألدوات اليت ساعدت بطريقة أو بأخرى الوطنية وسياد

على تنامي خطاب الفجوة االتصالية وبالتايل ما آل إليه واقع اإلعالم الوطين وإمكانياته 
التقليدية، فاملقصود بالفجوة االتصالية، تلك احلالة السائدة عامليا واملتسمة بالدفق املعلومايت 

، عالوة على أن املعلومات 1 إىل 100، إذ هو من الشمال إىل اجلنوب بنسبة أحادي اجلانب
                                                

  .36املرجع  نفسه، ص  1)( 
  .36املرجع ، ص  نفس 2)(
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مجلة احصاءات  ،"هاملينك"ويف نفس السياق يدرج . (1)ختضع إنتاجا وصياغة حلساب املركز
  :، للتحليل حبيث)1989(هامة 
  .فقط من عتاد الكمبيوتر يف العامل %4بلدان األطراف متلك ×
دول هي دول املركز،  9، موجودة يف أغىن )جهاز مليون700( من تليفونات العامل  75%×

  .%10بينما البلدان األفقر متلك أقل من 
بلدا من بلدان األطراف ا  30وبلدا من بلدان األطراف ليس ا صحف يومية،  39×

  .صحيفة واحدة
  .صحيفة يومية 1600أكثر من  1995الواليات املتحدة ا عام ×
مكتبة  18مكتبة عامة، بينما إفريقيا كلها ا  1400رويب يف املتوسط يوجد يف كل بلد أو ×

  .عامة فقط
إذا وحبسب كل هاته املعطيات عن الثورة اهلائلة للمعلومات وشبكات االتصاالت 
املعقدة يف إطار من فجوة كبرية قابلة للتوسع، فإن الدولة الوطنية قد تأثرت وبشكل رمسي، 

اليوم كأحد معايري ومكاسب القوة وأحد احملددات الرئيسية خاصة وأن املعلومات أصبحت 
لألمن القومي للدول، كون وجود عالقة وطيدة ما بني القوة يف السياسة العاملية والدفق 

واليت تتمثل يف ثالثة أبعاد . املعلومايت، وهي يف الواقع حتتكم إىل طبيعة وأبعاد املعلومات
  :(2)رئيسية

  .لبيانات مثل األخبار واإلحصائيات عرب احلدود الدوليةتدفقات ا  :البعد األول-
  .املعلومات املستخدمة للحصول على ميزة يف األوضاع التنافسية  :البعد الثاين-
  ).قطاع املخابرات(املعلومات االستراتيجية،   :البعد الثالث-

تئثار عرب هذه األبعاد الثالثة، باالمكان يف حالة التحكم فيها بصورة عقالنية ، اس
الدول واحلكومات الرمسية ببقائها من خالل ضمان قدراا السيادية، ومعىن ذلك أن الدول 

                                                
  .97شوقي جالل، املرجع السابق الذكر، ص  1)(
  . 133- 132، املرجع السابق الذكر، ص ص )االبن(ناي . جوزيف س 2)(
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املستفيدة من هذه األبعاد إمنا بإمكاا اإلبقاء على حيوية هيئات صنع القرار داخلها، إضافة إىل 
د اكتساب قدرات تنافسية جتارية وعسكرية، إضافة إىل ضبط األمن القومي من خالل البع

  . االستراتيجي ذو العالقة باإلطار املخابرايت
ميكن أن خنلص يف النهاية إىل أن ثورة املعلومات احلاصلة أثرت بدرجة كبرية ومتفاوتة 
على طبيعة العالقات الدولية وعلى سيادة الدول، وقدراا وبراجمها وحجم الوالءات العامة، 

  .يةوقد جيد هذا الكالم برهانه يف ذكر العناصر اآلت
أن ثورة املعلومات أصبحت ذات بعد دويل، فرضت وضعا جديدا، تشابكيا وبدرجات  -1

متفاوتة، ذلك بأن نظام الفضاء االلكتروين املفتوح قلص معلوماتيا تلك االعتبارات التقليدية 
للجغرافيا السياسية، مبا وضع الدول حمل التجاوز، وهي ضمن عالقات دولية ذات ديناميات 

غري متجانسة، فاملعارف واملعلومات أصبحت مبثابة قوة طاغية على احلدود، بل ال متفاوتة، و
  .تعترف ا ماديا وسياسيا وهو ما وضع السيادة حمل جدل

أن الدول أصبحت تلعب دور املتفرج على املسرح العام لألحداث، فقد ولدت بيئة قرار  -2
كما قد . حث عن أطر تكيف جديدةمبا جيب الب. جديدة مفروضة على كل الفاعلني الدوليني

برز نوع جديد من الدبلوماسية، تدعى دبلوماسية األقمار الصناعية أو دبلوماسية اإلعالم 
  .االلكتروين

األمر الذي  أدى إىل اختزال بعد  املسافة الدبلوماسية التقليدية وتقنيات الوساطة يف 
شخاص كما كانوا يف السابق حاالت فك الصراعات أو فض الرتاعات العنيدة، فقط ليس األ

  .مادة وموضوع التقارب والتجاذب أو التفاوض، بل املعلومات والتكنولوجيا أيضا
ذاا حسب  ،"مفارقة الوفرة"أن ما ميكن أن يسمى فعال باملفارقة هو أن بقدر ما حتدثه  -3

ل القدر وضمن ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصال هذه حو - )االبن(ناي . تعبري جوزيف س
العايل من التوحيد واملركزة على النطاق العاملي ووفق ما تقتضيه مصلحة دول املركز بقدرها 

     .(1)تفضي إىل مزيد من التفكك والالمركزية يف دول احمليط وملصلحة دول املركز

                                                
  . 38حممد،  املرجع السابق الذكر، ص .ك.ثامر 1)(
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وهو ما أفرز جمموعة متشتتة من الوالءات العامة موعات غري رمسية، ليست الدول بل 
 .قدر من الدول على االعتداء مبكاسب الثورة املعلوماتية وآلياا اجلديدةكيانات أ

رغم كون الدول يف السابق، أقدر على ضمان سيادا اإلعالمية، إضافة إىل التحكم بشبه  -4
الكامل يف عمليات التدفق املعلومايت إىل داخلها، فهي اليوم غري قادرة على فهم وحتليل هذا 

ت واملتجاوز حلدودها، وبالتايل عدم إمكانية توظيف ذلك ضمن أجندا الكم عابر القوميا
  .السياسية، فكيف أمكنها ضبط وتنظيم وممانعة ذلك ويف كل احلاالت

من النتائج اليت أفرزا حتليالت البعد اإلعالمي العاملي اجلديد خصوصا يف املراحل املوالية  -5
عادة تعريف مفهوم احلرب، وهي دعاوى تنحو إىل لنهاية احلرب البارة، تزايد الدعوات حنو إ

، إىل قوة املعىن أو العقل، وهي دعاوى )قوة العضالت والبىن(التخلي أو التحول من قوة القوة 
القوة الناعمة (جديدة يف إطار قوى التكامل  واالندماج، إمنا تدل على أن القوة االقتصادية 

 .الدولية قد متثل حجر الزاوية يف العالقات )والطرية

إذا هذه أهم بعض املتغريات اجلديدة لثورة املعلومات واالتصاالت يف مستواها وبعدها 
العاملي، وقد يتضح جليا بأن الدول واحلكومات ويف إطار العالقات الدولية ملرحلة ما بعد 
احلرب الباردة، أصبحت أكثر تبدو ضعيفة، وغري متزنة األفعال وهي دول ال ممانعة، بل دول 

نقسمة ومشتقة االنتباه أكثر من أي وقت آخر، ويف هذا الصدد، ينبغي أن نؤكد بأن معظم م
الدراسات احلديثة حول املوضوع تقر حبالة تفاوت احلاد، يف املضار والتداعيات اليت أفرزا 

  .حيثيات التحدي التكنوإتصايل العاملي، وذلك فيما يتعلق بدول الشمال ودول اجلنوب
على وجه االعتبار خاضعة حلالة من الدفق غري املنظم وغري الرمسي  الدول النامية

للمعلومات واألفكار والتداعيات والتحاليل، وكذا القرصنة والتشويش االلكتروين غري احملايد، 
مما رشحها حلالة من عدم ضبط طبيعة حمددات اخلطاب الداخلي، وبالتايل غياب اعتبارات 

القرارات، إضافة إىل حاالت دون االستطاع يف مسألة ) صنع(كة شبيهة بالتقليدية يف عملية فرب
توجيه أو حجز الوالءات اآلمنة لشرعية نظام احلكم السائد، وهي ختضع يف حاالت كثرية 
لنشاط شركات عمالقة ذات خطاب إعالمي تكنولوجي غائي ومدار، يعمل يف اجتاه ختريب 

  .الشبكات الرمسية للمعلومات
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 ، مجلة استنتاجات مهمة يف اجتاه آخر يف هذا)االبن(، "نايجوزيف "لقد أعطى 
  (1): منها. الصدد

احلكم باخلطأ على جمموع تنبؤات التأثري املكافئ لثورة املعلومات تكنولوجيا االتصال على  -1
اقتصادات احلجم الكبري وحواجز الدخول فيما يتعلق :  *توزيع القوة بني الدول، ألن

  .واالستراتيجية سوف تستمر قائمةباملعلومات التجارية 
إضافة إىل أن وضع الدول الكربى جيد للمنافسة على املصداقية اليت تكون القوة الناعمة *

  .الطرية، وذلك فيما يتعلق باملعلومات احلرة اانية
أن التدفقات الرخيصة للمعلومات قد كونت تغريا هائال يف قنوات االتصال عرب حدود " -2

لعناصر الفاعلة غري احلكومية واألفراد املشتغلون بطريقة عابرة للقومية لديهم الدول، كون ا
فرص أكرب بكثري لتنظيم آرائهم ونشرها والترويج هلا، إذ صار اختراق الدول أسهل ألا مل تعد 

أي املعايري جودة سيكون معتمدا لدى رؤساء ، وتبعا لذلك، ∗...".كالصناديق السوداء
  . أمناط وتوجهات سياسام اخلارجية؟احلكومات والدول يف

آخذة يف تكوين وخلق جمال جديد عابر للقومية مفروض على الدول ذات  اإلنترنيتأن  -3
  .وهو مصدر جديد يوحي حبالة تغري الوالءات وتطور اهلويات واملواقف.السيادة

عات الدميقراطية أن ثورة املعلومات آخذة يف تغيري العمليات السياسة بطريقة ستجعل اتم -4
املنفتحة مثل الواليات املتحدة األمريكية تتنافس على مصدر هام لقوة املصداقية بطريقة أجنح 
من الدول السلطوية املستبدة، لكن رغم كل هذه اإلشارات إال أن لثورة املعلومات دورا 

الت كثرية من ازدواجيا مهما فقد وفرت باملقابل مقاييس قوة الدولة االتصالية ومكنتها يف حا
  .معرفة اخلصم، وصياغة أجندات وبرامج أكثر عقالنية

هذا ورغم ما مت اإلقرار به حول الفجوة االتصالية مابني الشمال واجلنوب ودرجة 
التفاوت يف حجم مضار واالنعكاسات إال أن الدول العظمى نفسها أصبحت ختضع اليوم حلالة 

تكاد ال تتحكم بصفة كلية يف ذلك، هذا نظرا غري معهودة من التدفقات العابرة للحدود و 
                                                

  . 146- 145، نفس  املرجع السابق الذكر، ص  ص )اإلبن(جوزيف س، ناي  1)(
دخالت واملخرجات، كون ، تلك املعروفة بعلب التفاعل ما بني امل-حسب منوذج دايفيد إيستون للتحليل السياسي-ذلك أن الدول مل تعد متثل  ∗

 .عملية التفاعل أصبحت حتدث داخل جمموعة علب سوداء خارج إطار خط التنظيم الوطين إىل ما فوق الوطين وما دون الدولة
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ولكن :"... )اإلبن(جوزيف ناي حلجم التكاليف العالية التقدير، ويف هذا الصدد يؤكد 
احلكومات اليت تطمح إىل السيطرة على تدفق املعلومات من خالل السيطرة على اإلنترنيت 

و هو ما يفسح اال .(1) ."..تواجه تكاليف عالية، مع اإلحباط وخيبة األمل يف آخر األمر
فبدال من تعزيز املركزية :"...ببساطة لنشاط فاعلني جدد آخرين يف شكل تنظيمات شبكية 

والبريوقراطية فإن التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات متيل إىل تغذية التنظيمات الشبكية، وأمناط 
ر املعلومات سوف يعين أن ، فانتشا...جديدة من اتمع، واملطالبة بأدوار خمتلفة للحكومة

  .(2)... "السلطة ستتوزع على حنو أوسع
ثورة املعلومات أن تتخذ مجلة أبعاد إنعكاسية على سياسات الدول  كما بإمكان

، فقد فقدت 2001واحلكومات، فمن األبعاد السياسية على سبيل املثال ما جرى باهلند عام 
ور تقارير عن حالة الفساد وذلك على أحد احلكومة اهلندية عدة وزراء وكادت تنهار بعد ظه

مواقع األخبار على اإلنترنيت وهو يوحي بأن الفضائح مل يعد بإمكان الدول احتوائها فقد قام 
بكشف الفساد ضمن أوساط العسكريني اهلنود وذلك يف شكل نشرات  TaheKa.Comموقع 

نعة الدول هلذا املد اإلعالمي إخبارية يتم التعليق عليها فيما بعد، هو ما دل فعال عن أن مما
 .*اجلديد تقع يف أدىن احتماالت الوقع

مما سبق إتضحت جليا حمددات أهم مشاهد واقع الدولة الوطنية يف صلب  إذًا
التحديات والتحوالت  العاملية اجلديدة ، وبعد ذلك يبدو أنه من الضروري معرفة ما ستؤول 

اء بعنصر سيادا ومرامسها أم ستتغري وبالتايل هل ستستمر يف اإلحتف. إليه الدولة مستقبال
تنصرف إىل ممارسة مجلة وظائف أخرى ، أم أا ستزول بصورة غري معهودة ضمن تفاعالت 

                                                                                               السياسة العاملية والعالفات الدولية؟   
  
  
  

                                                
  . 111املرجع السابق الذكر، ص جوزيف س ناي  ،   1)(
  . 111نفس املرجع، ص 2)(
 .، مفارقة القوة األمریكیة، نفس المرجع السابق)اإلبن(ناي جوزیف س ،: لالطالع  أكثر حول بعض تفاصیل القضیة أنظر *

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 222

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 
  :لث الفصل الثا

دالالت الجدل النظري 
حول مستقبل الدولة 

لیفيأمدخل ت:  وطنیةال  
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مسألة استشراف  بإنكار حدود الفعل اجلاد على أكثر من صعيد، يف ممكنا القولليس 
مستقبل الدولة الوطنية، ذلك أنه يستشكل على الباحث وبشدة تقبل كونه مفكرا واقعيا تقليديا 

 مواليؤسس حلياة الدول واحلكومات، يف مشهد وظيفي .وحديثا للحظات، مث باحثا ليرباليا عظيما
حلياة فاعلني  وهذا بعد أن أسس ،"سأرنست ها"ووظيفي جديد موال لـ  ،"يتراين م دافيد" لـ

جدد بالتجاور، مث يصبح بعد ذلك أكثر مرونة وانفتاحا، بالطبع لن يكون أقل تكوينية من ذي 
أو االعتماد . ال يؤمن مبجرد موازين القوى. ضخما "كومسو بوليتانيا"فهو بعد ذلك مفكرا . قبل

تماعية اإلنسانية املتبادل، بل أكثر من ذلك، حيرر الطبقات ويؤسس مليالد البىن واحلركات االج
  .ذات الصبغة العاملية، لن يكون يف تلك احلال إال رجال بنائيا ونقديا اجتماعيا كبريا

لذلك هل جيوز على األقل طرح التساؤل اآلن عـن حجـم القابلية املرجعية حلالة 
  ؟ إستشراف وضع الدولة الوطنيةويف الوسط األكادميي يف مسألة  ةالالمفاصل

الدولية وباحلال الذي تستمر فيه تداعيات تلك املنعطفات احلامسة يف حقل العالقات 
والتحديات اجلديدة، وليدة مرحلة ما بعد احلرب الباردة، سوف يفهم على األقل ضرورة 
االستعانة بكل ما يشكل أساسا معرفيا ومنهجيا الستراتيجيات الدراسات املستقبلية، بغية النفاذ إىل 

  .تملةتكوين مجلة سيناريوهات حم
لكن يف هذه الدراسة، لن نعطي أكثر من مناولة منهجية، بغية ضبط اإلطار الذي تندرج 

االستشرافية املسبقة، وحبسب أهم سيناريوهات مفكري  حقل العالقات  تضمنه جمموع االرتفاقا
ملدى الدولية، كون الدراسات املستقبلية ال تزال حبيسة دعوى املفاصلة، يف مسألة القيمة العلمية وا

اإلفهامي، من حيث املدخل العلمي، فهي أكثر ما يعاب عليها أا تعتمد مدخال زمنيا يطول أو 
ومدخال نظريا قد يتراوح ما بني حدين، حد توكيدي عادة ما يقترن خباصية السطحية . يقصر

ات استهدايف يف الغالب، مبا يوحى حبجم ذاتية ما مدسوسة ضمن مكون: والاليقينية، وحد احتمايل
املشهد املعتمد، أو املشهد الرئيسي يف حاالت كثرية وموضوع مستقبل الدولة الوطنية يتحدد لنا 

ما هي أمهيتها ودورها من خالل حتديات املرحلة الالحقة، ) الدولة(عرب إيضاح ما ستؤول إليه 
  .  مستقبال؟

من  حبيث لن نطرح تساؤال: مبحثني رئيسينيحبسب هذه التوطئة، سوف نتطرق إىل 
  ماذا جيب أن يكون عليه الوضع يف موضوع الدولة الوطنية؟، بل أين يتجه الوضع؟: جنس
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  .مضامني اجلدل النظري حول مستقبل الدولة الوطنية: املبحث األول
وهو بدوره يتأسس على ثالثة اجتاهات رئيسية مبثابة سيناريوهات أو مشاهد اختذت 

  : وطرحت سؤاال مهما خلدمة ذلك موضوع مستقبل الدولة الوطنية مادة أساسية
? State Can Go Next-The Nation Where   

  .مستقبال: أين ميكن أن تتجه الدولة الوطنية الحقا؟ أي 
ويتبىن تأكيد اية وتالشي الدولة  Neo-Medievalism القروسطيون اجلدد / االجتاه األول

  ."The End Of State" الوطنية وتفككها 
  .وهم يتبنون فكرة الدولة املرنة أو الرخوة :الواقعيون/ االجتاه الثاين -
  .وهم يدعمون فكرة الدولة املتغرية :الليرباليون/ االجتاه الثالث -

األزمة املالية / مدخل تعرية خطاب االاء واملغايرة: حنو بناء سيناريو تأليفي: املبحث الثاين
  :وهو يتكئ بدوره على مطلبني رئيسيني مها .العاملية أحد مناذج االلتفاف حول املشهد التأليفي

  .أهم دواعي استحضار أمهية الدولة الوطنية: املطلب األول
  .األزمة املالية العاملية أمنوذجا: أقرب دواعي تأكيد سيناريو العودة: املطلب الثاين

انطالقا من مستوى التحليل النمطي و الوصفي االستكشايف لواقع الدولة الوطنية أو 
ة القومية والواقع ضمن الفصل الثاين، فإن واجهات التشخيص والتوصيف اعتبارا حلجم كل الدول

تلك التداعيات والتحديات والتجليات النامجة عن حمرك العوملة يف كل مستوياا، وخصوصا ضمن 
مرحلة ما بعد احلرب الباردة، أفرزت لدينا مجلة مساءالت جدلية استشكالية، دفعت إىل ضرورة 

وضرورة تبين سيناريو تأليفي مينح حالة من نفي ما هو غري مثبت لدينا . اجلهد االستشرايف حتكيم
  .يف مجلة موازنات التشخيص األمربيقي، وتأكيد ما هو غري مثبت لدى بعض االجتاهات الفكرية

بضرورة جتديد عقد املوافقة حول كون كل تلك التحوالت اليت . وينبغي أن نذكر هنا
إمنا تقع داخل نسق كبري ومستمر هو نسق . كل حتديات عاملية على الدولة الوطنيةتناولنا ويف ش

  .وبالتايل ال نكون جمربين على توقيع استنتاجات فردية بل وحدوية. العوملة
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بالرجوع إىل املنظور التقليدي النظري يف العالقات الدولية فإن نقطة التقاء واضحة جدا 
، يف العالقات الدولية وقد صبغ هذا االلتقاء النظري )قوميةال(أكدت مركزية الدولة الوطنية 

 Politics Among Nations " السياسة بني األمم"، يف كتابه "هانز مورغانتو"إقرارات كل من 
 Paix Et Guerre Entre Les  "السلم واحلرب بني األمم"يف كتابه  "رميون آرون"و 

Nationsة يف العالقات الدولية، حول كون الدولة هي الوحدة األساسي.  
وهي الوحدة اليت حتدد طريقة التفاعل على الصعيد العاملي، وهي منفصلة عن الدول 

  .األخرى والفواعل األخرى وهي ذات سيادة داخلية وخارجية
كما أن الدول تتفاعل مع بعضها البعض سواء عن طريق احلرب أو التجارة وهو ما 

يف املستوى احمللي . تحالة نفي دورها واستبعاد وجودهايؤكد ضرورة اإلبقاء على الدولة واس
     Realism&  Neo وهذا ظاهر بقوة من خالل توجهات الواقعية والواقعية اجلديدة . والعاملي

Realism  وبالنظر إىل واقع السياسة العاملية فقد ظهرت جهات فاعلة جديدة يف النظام الدويل مثل
احلكومية الدولية واملنظمات الدولية غري احلكومية وأصبحت الشركات عرب القومية، املنظمات 

 و  IB و  IMF ذات أمهية إضافة إىل املؤسسات املالية العاملية واملتمثلة يف صندوق النقد الدويل 

WTO  إضافة إىل احلركات االجتماعية العاملية يف إطار العوملة التحتية مما أدى إىل اخنفاض قدرة
ممارسة التأثري على املعامالت االقتصادية عندما تتم يشكل متزايد على الصعيد الدولة القومية على 

  .العاملي
سواء أكانت سياسة مثل األمم Supra-State كما أن تزايد عدد اهليئات فوق القومية 

. ، أو مزيج من االثننينافطا وأزيان NAFTAو ASEAN أم اقتصادية مثل  UN املتحدة 
إضافة إىل مراكز القوى املختلفة واليت تتراوح بني االس احمللية  ،UE كاإلحتاد األورويب 

بدورها مجاعات ضاغطة على سياسة الدول . والفدراليات العمالية واليت أصبحت متثل
إن تدفقات االستثمار والتكنولوجيا واالتصاالت :" Holton فقد أشارت بذلك . واحلكومات

وهو ما . )1() أبرز أعراض حتد عاملي على الدولة القومية [...]واألرباح عرب احلدود الوطنية هي 
بتراجع القدرة الرقابية للدولة الوطنية،  Thompson وتومبسون Hirst " هريست"يوحي حسب 

                                                
(1)  -" Is there a future for the nation-state in an era of globalization? If so, what future?  " IN: 
WWW.shaneland.CO.UK/ academic/ma/globalisation essay 1.pdf. 
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فوجود اجلهات الفاعلة العاملية يعين أن الدولة القومية فقط تبقى إىل جانب العبني آخرين عامليا لن 
 .أقوى من الدول القوية ذااتكون إال قوى السوق اليت هي 

the ntion-state is "sidelined by world market forces which are stronger 
than even the most powerful states"  )1(   

إن اجتاهات جديدة أصبحت تلوح يف األفق جراء االخنفاض احلاد يف قدرة الدولة على 
ية، واليت فرضتها العوملة االقتصادية، خصوصا أن التحكم يف حجم التدفقات االقتصادية العامل

العوملة أصبحت تؤكد حالة معقدة من كثافة الترابط العاملي، فقد أصبحت هذه االجتاهات تصف 
حالة من جتاوز الدول واحلكومات واتمعات دلت يف الغالب على إطار جديد يتضمن إعادة 

. مشترك بني القوى اإلقليمية والقوى العابرة تنظيم احلقوق األساسية االجتماعية يف شكل نشاط
كما توطدت أكثر دعاوى املواطنة العاملية واملواطنة املشتركة واملسؤولية الدولية، مبا قوض دعائم 

، وهو بدوره ما يؤسس تساؤالت خمتلفة "العامل بني الدول"اإلدعاء الواقعي حول أشكال 
أن تظهر كبديل عن الدولة، أو كمساعد على  ما هي املؤسسات واهليئات اليت ميكن: مضموا

تنفيذ برامج الدولة، أو تغيري إمكانات وتوجيهات سياسات الوحدات السياسية، من خالل أمناط 
ومن خالل جتمعاا على  - احلكم اجلديدة، خاصة وأن هذه اهليئات واملؤسسات أصبحت قادرة

لسياسي واملايل العاملي، فالشركات عرب على حتقيق مستوى من النفوذ ا -أساس املصاحل املشتركة
يف كثري من األحيان أكــرب وأقوى من الكثري من " Waters " واترز"الوطنية مثال حبسب 

  ".احلكومات

 in the forme of Transnational Corporations (TNC), Are:"often larger and 
more powerful than many governments(2). 

مجلة -عرب نسق العوملة-فإن مرحلة ما بعد احلرب الباردة أفرزت حسب هذا التقدمي
حتوالت يف شكل حتديات ورهانات على واقع الدولة الوطنية، مما غري من حجم دورها الوظيفي 
حمليا وإقليميا وعامليا ومن أجل كشف ما ستؤول إليه الدولة من خالل موضوع السيادة 

لعنف الشرعي، ينبغي إدراج التوجهات اجلدلية واليت تقع واالستقالل والسلطة الشرعية واحتكار ا

                                                
(1) Ibid. 
(2) Idem.             
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الذي يتبىن خيار زوال الدولة ، واالجتاه الواقعي  اجتاه القرون الوسطى اجلديد: يف ثالثة مضامني
  .املنادي بفكرة الدولة الرخوة أو املرنة واالجتاه اللربايل الذي يتبىن خيار الدولة املتغرية

  التحديات املشار إليها آنفا؟ هذه طنية يف ظلفما هو مستقبل الدولة الو
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        مضامني اجلدل النظري حول مستقبل الدولة الوطنية يف ظل التحوالت : املبحث األول
  .اجلديدة                                             

  .ة الوطنيةتالشي الدول/ احنالل: ∗توجهات القروسطيني اجلدد: املطلب األول
       State-Medievalism: The Dissolving Nation-Neo   

إىل أن الدولة الوطنية أصبحت متجاوزة  يشري أصحاب سيناريو القرون الوسطى اجلدد
، وحسب أصحاب هذا Unnatural   غري طبيعيةمن قبل اهليئات والسلطات العاملية و باتت 

وأن ذلك سيقود حتما إىل فقدان الدولة .ع السوق العامليةالسيناريو فإن العوملة تتضمن معىن توسي
  شي أمهايكيني"جلزء مهم من سلطاا، وهي نظرة تشاؤمية، ويف هذا الصدد جند كتابات 

"Kinichi Ohmae"  مثل عامل بال حدود "The Borderless World" ، اية الدولةو
الدولة آيلة إىل االحنالل وأا  وهو يؤكد على أن ،"The End Of Nation-State" الوطنية 

ما (على أنه من املستحيل متثل وحدات األعمال  ،"أمهاي"أصبحت مهجورة سياديا، كما أكد 
، يف اإلقتصاد العاملي وهذا نظرا لتزايد نشاط املنظمات احلكومية الدولية )بني الدول فقط

ية وغري ها من اجلهات الفاعلة واملنظمات غري احلكومية الدولية، والشركات عرب الوطنية العامل
  .بشكل متزايدArchaistic  أصبحت مهجورة) القومية(احمللية، فالدولة الوطنية 

The nation-state are becoming "unnatural, even impossible business units 
in a global economy"(1). 

وطنية أدت إىل هجر على أن تداعيات حتديات العوملة على الدولة ال ،"أومهاي"أكد 
واحملددات اخلارجية للقرار السياسي تفوق "السيادة وتآكلها وبالتايل إيار وحتلل هذه األخرية، 

وبشكل مضطرد احملددات الداخلية، وهذا األمر الذي يعين أن الدولة تتحول بشكل تدرجيي من 
  .)2("متغري مستقل إىل متغري تابع يف التفاعل الدويل

                                                
إمنا يدل على أصحاب توجه القرون الوسطى اجلديد، وهو يتصور وضع الدولة اليوم ضمن حيز العوملة على أا  القروسطيون اجلدد: مصطلح  ∗

شبكات املدن التجارية،  تشبه وضع القرون الوسطى، كون العامل أقرب من حيث اخلصائص إىل وضع أوروبا أواخر القرون الوسطى مع وضع
  .وعهد الفالحني واألمراء

(1) -" Is there a future for the nation-state in an era of globalization? If so, what future?   " Op.Cit. 
(2)  -  Richard Higgot . 

أعمال امللتقى الدويل األول لكلية العلوم ، "ت الدولية الراهنةالدولة الوطنية والتحوال: "العوملة وسيادة الدولة الوطنية، يفمازن غرايبية، : نقال عن
  .25، ص )2004 1مطبعة دار هومة، ط: ، اجلزائرالسياسية واإلعالم
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ون الوسطى اجلديد، على أن الدولة الوطنية ضمن التحوالت اجلديدة قد يؤكد توجه القر
عفا عنها الزمن يف اية املطاف، ففي أشد التغريات النامجة عن العوملة ميكن أن يفهم على أنه بدال 

، هناك شبكة عاملية، على غرار الشركات عرب )الوطنية(من مسألة االكتفاء الذايت والدولة القومية 
متعددة اجلنسيات وهي بعيدة عن اإلقليم من أشكال النظام، ومتثل نظاما مفتوحا بال  الوطنية
  .)1(وهكذا فإن الدولة الوطنية واالقتصاد الوطين، يعمل باجتاه حل التنظيم.حدود

كما يرى أصحاب هذا التوجه فإن العامل أصبح أقرب جدا من حيث وضع الدول 
  .شبكات املدن التجاريةألوروبا أواخر القرون الوسطى، مع وضع 

احلاضرة يف كل عمليات الترابط حتمل  Global Materialismكما أن املادية العاملية 
عالمات اية الدولة الوطنية، ويقترح هذا االجتاه ضرورة بناء حدود متميزة وذات معىن مع 

نظام الدويل عما هو أجنيب، حبيث ال جيوز احلديث ضمن ال، "ملاهر حملي"ضرورة الفصل الواضح 
احلايل عن املألوف، فتداخل السلطات وتعدد الوالءات شكل تغيريا كبريا بسبب قوى العوملة، ذلك 
أن حجم الوالءات اجلديدة لعملية السلطات املتفرقة من شأنه أن خيلق بنية أساسية جديدة للقوة 

  .الدولية مما يفوض سيادة الدول وحىت ميكن أن حتل حملها كلية
 ، "أومهاي"و اية الدولة الوطنية وتالشي السيادة وتفككها، يعتقد ضمن سيناري
"Kinichi Ohmae"،  بأن الدولة أصبحت مهددة يف شرعيتها وهويتها الوطنية فوق وطنية، وإىل

األسفل إىل منظمات اتمع املدين على املستوى احمللي، فمنذ اية احلرب الباردة تغريت أولويات 
حبيث أصبحت السياسات التجارية والصناعية أكثر أمهية من السياسات الدفاعية الدولة وسياساا 

)2( .والسياسات اخلارجية للدول
   

يعتقد رواد سيناريو اية الدولة الوطنية أن الدولة صارت أقل قدرة على اجناز وظائفها 
ل احلكومات، وأمناط التقليدية، فالعوامل الكونية تؤثر بصورة متزايدة يف القرارات املتخذة من قب

  . )3(اهلوية تصبح أكثر تعقيدا بإطراد

                                                
(1)  -" Is there a future for the nation-state in an era of globalization? If so, what future?   "  ,op.cit. 
(2)  Richard O’Brien.  

  .26الذكر ، ص  املرجع السابقمازن غرايبية،  :نقال عن
  . 115مسري أمني وآخرون، العوملة والنظام الدويل اجلديد، املرجع السابق الذكرص  ) 3(
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، "Danial Bell  بيل دانيال"يندرج أيضا ضمن هذا التوجه عامل االجتماع األمريكي 
الدولة أصبحت :" فقد عرب عن مأزق الدولة الوطنية يف ظل العوملة والتحوالت املصاحبة هلا بقوله

االقتصاد العاملي، التدهور البيئي، املخذرات، (، أصغر من أن تتعامل مع املشكالت الكربى
  ".، وأكرب من أن تتعامل بفاعلية مع املشكالت الصغرى...)اإلرهاب، اهلجرة

"The Nation-State is becoming too small for the big problems of life, and 
too big for the small problems of life"(1).  

ألكثر دقة حول وضع الدولة الوطنية يف ظل التحوالت، فإن الدولة من خالل هذا التعبري ا
خلقت عاملا شديد التعقيد واالختالف، وهذا ما دفع الدولة إىل معاجلة فقط املشكالت الكربى، 
مثل األمن واالقتصاد الدويل واإلستراتيجية، وأمهلت بذلك املشكالت الصغرى، مثل الرعاية 

التحتية، نظرا لثقل القضايا الكربى وتعقدها، غري أن الواقع يؤكد االجتماعية والتعليم والبىن 
عجزها عن معاجلة تلك القضايا الكربى ألا ببساطة أصبحت أصغر منها، وهو ما ساعد على 

الوظائف (حصول عملية تسليم طوعي لتلك املهام، وهذا لصاحل قوى ومؤسسات اتمع املدين 
مت تسليمها ملؤسسات عاملية وهيئات عرب قومية وهذا خلدمة  ، أما الوظائف الكربى فقد)الصغرى

النظام الرأمسايل ال خلدمة املصاحل القومية، وهو الوضع الذي ميكن من خالله تسجيل مساواة الدول 
  .)2(الصغرى بالكربى

كما أنه مت إثبات سيناريو اية الدولة وتالشيها واحنالهلا من قبل الكثري من أنصار العوملة 
االستثمار الداخلي واخلارجي :" يف قوله، "W.Wallace  ويليام واالس"، أمثال "غالة العوملة"أو 

واإلنتاج متعدد القومية واهلجرة والنقل واالتصاالت على نطاق ضخم، كل ذلك ميحو احلدود 
  .)3(اليت رسختها حكومات القرن التاسع عشر

، "Ph.Golub ولوب فيليب غ"،و "N.Bury  نويل بورغ"كما أكد ذلك كل من 
بالقول بأن العوملة سوف حتكم على الدولة الوطنية باإللغاء، وعلى السيادة بالعجز وأن السيادة لن 
تكون إال صدفة فارغة، فهي سوق تصبح جمرد إداري بسيط لالكراهات االقتصادية اليت 

                                                
(1) Is there a future for the nation-state in an era of globalization? If so, what future?   "  , op.cit. 

، العرب والتحديات السياسية واالقتصادية والثقافية للعوملة، )حمرر(حممد األرناؤوط : ، يف"لعوملة على الدولة القوميةتأثري ا"وليد عبد احلي،   )(2
  .   98، ص )2000منشورات جامعة آل البيت، : األردن(

  .115مسري أمني وآخرون، العوملة والنظام الدويل اجلديد، املرجع السابق الذكر،  ص  -)      (3
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عاملية، إضافة إىل تتجاوزها، كما أا تشاهد وهي ضعيفة انقالب عالقات القوى لصاحل األسواق ال
أا ستنتهي من كوا املكان املفضل للهوية والعمل السياسي، لن تكون اإلطار املشكل "...

للتضامن االجتماعي الفعال، وللعيش املشترك وللملك العام، وعلى املستوى اخلارجي، لن حتافظ 
  )1( " ...كثريا إال على اخلصائص الشكلية للسيادة

امات، فإن املدخل االقتصادي يعد من بني أهم املداخل اليت من خالل كل هاته اإلسه
جيب بناء سيناريو ما للدولة الوطنية على غراره، فهو يتضمن إيضاحا ما لقدرات وهوامش احلركة 
للدولة، وهو يوضح بقوة صور البقاء أو االنتهاء لذلك معظم رواد هذا التوجه يبدون حتليال يف 

اية : "يف كتابه املعنون بـ، "Richard O'brien أوبرن ريتشارد "أمثال . هذا اجلانب
والذي حتدث من خالله عن االستثمارات األجنبية ، "The End Of Geography" " اجلغرافيا
واليت هي مبثابة آليات العوملة اليت تتخطى حدود ، "Foreign Direct Investments" املباشرة 

  .والشروط املقبولة من قبل الدولةالدولة الوطنية، نظرا حلجم االمتيازات 
كون أن عملية انسياب رأس املال عرب احلدود تتخذ مؤشرا عمليا مساعدا ال يتعدى 

هو ما جيعل الدولة تتصرف . )2(حتصني الشعور باحلرية وضمان عوائد عالية وخماطر قليلة
أندرو "ريكمشروع جتاري يبحث عن حلفاء جتاريني، ففي الوضع العاملي احلايل وحبسب تعب

، فإن وضع The Marketization Of State " سوقنة الدولة" Andrew Massey " ماسي
سوزان "الدولة الوطنية ضمن االقتصاد العاملي يؤكد خسارا لصاحل قوى السوق، وهو ما أكده 

  ."Susan Strange" سترانج 
تدهور إىل أن حسب هذا السيناريو، فإن الدولة الوطنية تتجه من خالل وضعها امل اإذً

، عن "بريتران بادي"ختتفي وتتالشى كوا غري طبيعية ومهجورة وهو ما يتفق مع تعبري 
وهذا االيار يتأسس على مجلة اعتبارات حتويلية وافرازات جديدة لعملية  ،"السيادات اخلائرة"

  .بقوةالعوملة، إضافة إىل قوة الدولة قياسا إىل حجم األدوار اجلديدة املطلوب لعبها و
  

                                                
  .115نفس املرجع ، ص  -)      (1
  .26مازن غرايبية، املرجع السابق الذكر، ص  -)      (2
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  .خيار الدولة الرخوة: توجهات الواقعني: املطلب الثاين
.State-Realists: The Resilient Nation 

ال يعوز هذا البحث إعادة استكناه احملور الواقعي والنيوواقعي، كونه حمورا متضمنا لفكرة 
الوطنية أبعد ما  الدولة. بالنسبة للواقعيني-وكما ورد يف التقدمي السابق- ، "التمركز حول الدولة"

  .تكون عن موضوع حتفها وايتها
"The Nation-State Is  Far  From Finished "(1)  

يؤكد أمهية الدولة ودورها، فدورها إزداد بالفعل يف ، "Gilpin جيلبني "فالواقع حسب 
د الدويل بعض املناطق يف العامل وذلك فيما يتعلق بالتأكيد على تعزيز القدرة التنافسية على الصعي

، والتكنولوجيا والسياسة، وغريها من أشكال مساعدة R & D عرب دعم البحث والتنمية 
الشركات احمللية، وهذا عرب دعم برامج سياسة إحالل الواردات والربامج الناشئة الصغرية يف اال 

  .االقتصادي، االجتماعي، السياسي، التكنولوجي
"Importance of the State has even actually increased in some 
areas,certainly with respect to promoting international competitivenss 
through support for R&D, for technology policy,and for other assistance to 
domestic firms"(2)  

ري ، حسب تعب"Souverainistes" ًا حسب توجهات أنصار الدولة والسيادة إذ
العوملة ليست ظاهرة جديدة بل تعود تارخييا إىل فترة ، )Betrand Badie")3"، "بيتران بادي"

ما قبل احلرب العاملية األوىل، ذلك أن التجارة بني الدول األوروبية مل تصل إىل املستويات اليت 
لة ، إال يف مطلع سبعينيات القرن العشرين، حبيث اتسمت تلك املرح1914كانت عليها قبل 

بتسارع كبري يف التدفقات والسلع والتكامل، وبذلك فالدولة مل تضعف بل ازدادت قوة ومقاومة 
  .أكثر

يشكك الواقعيون يف ظاهرة العوملة، وهم يقرون بأن التحوالت التكنولوجية غريت فعال 
القواعد االقتصادية للدول وزعزعت مشروعيتها ومنحت األسواق سلطة عليا على سلطة 

                                                
(1)  Is there a future for the nation-state in an era of globalization? If so, what future?   "   op.cit.   
  
(2)- Ibid.     

  .13ص.بريتران بادي، املرجع السابق الذكر -)      (3
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لكنهم يقرون بأن حجم كل هاته التحوالت وكثافتها ال تعين اية الدولة، وهم  احلكومات،
  ..يؤكدون ضرورة وجود دولة قوية، يف اجلانب االقتصادي والسياسي واالجتماعي

وما هو مطلوب ليس إلغاء الدولة وإمنا تعديل وظائفها، فليس من املنطقي أن تباشر 
، واملثال املؤكد هلذا الطرح )1(سلوب نفسه يف نظام السوقدورها ومهامها يف النظام املركزي باأل

، واليت تبدى جليا عربها كيف أن القطاع اخلاص )2008(هو األزمة املالية العاملية احلالية 
استجدى بقوة تدخل الدولة، وميكن أن نستعري هنا تعبري أحد املفكرين، بأن القطاع اخلاص أصبح 

االقتصاد العاملي اليوم وصف من أكرب اخلرباء االقتصاديني ، وكيف أن )الدولة( ضحية الرئيس
، وأكثر من ذلك، منشأ هذه األزمة تأكد أوال لدى القوة اقتصاد الفقاعة واملضاربةعلى أنه 

  .أزمة الرهن العقاريالعظمى، الواليات املتحدة األمريكية يف شكل 
ملهم بني النظم املركزية ونظم كما أكد الواقعيون يف إطار االقتصاد املعومل، أن الفارق ا

السوق هو أن الدولة تتدخل يف احلياة االقتصادية باعتبارها سلطة وليس باعتبارها منتجا، ألن 
، وهم يقرون بأن جتارب )2(سلطة الدولة ال غىن عنها وال تتناقض مع تطور احلياة االقتصادية

انس ما بني متركز عال للسلطة يف العامل أكدت مدى التج  Integration التكامل واالندماج 
فعال هو ترابط إجيايب . و حجم العوائد احملققة يف االقتصاد العاملي "Highstateness" ) الدولة(

  .وحتمي
 The" من خالل سيناريو الواقعيني والواقعيني اجلدد حول الدولة املرنة أو الرخوة 

Resilient Nation-State" ، ا ينبغي أن ت" دولة العوملة"فإنتميز يف براجمها واستراتيجيا
، إىل حينها، وأن ال تستغين عن "Hard Power" خباصية املرونة فينبغي أن تعتين بالقوة الصلبة 

، يف املواقف األمنية احلرجة واألوضاع التنموية الشائكة "Soft-Power"القوة الناعمة أو اللينة 
  .عنيدةواخلطابات الفردية اهلووية احملرجة واملعقدة و ال

ففي املرحلة احلالية، مرحلة التحوالت اجلديدة ال أمكن الدولة التغلب على حتديـات 
العوملة، بل بالعكس رمبا يصبح عامل بناء للدولة ذاا من خالل عدم استبعاد القوى املعادية و 

 Process Of  التدويلاملنحازة ضد هذه األخرية، فجميع الدول املشاركة يف عملية 
                                                

  .116مسري أمني وآخرون، املرجع السابق الذكر، ص  -)    (1
  .116ص .املرجع نفسه -)   (2
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Internationalization من أجل تعظيم املنافع احملتملة أو الوطنية  تدويل، حىت لو فقط هكذا
للحد من اآلثار الضارة احملتملة عليها، هذا االتفاق ال حيد من االستقالل الذايت للدولة، فقد أشار 

نظم دولية ) استغالل(إىل أنه بلغ بالدول إىل استخدام  Mcgrew" و  Keohane" كل من 
سياسة الفوائد منها على املستوى الوطين، والذي قد ال يكون ممكنا من خالل العمل  الجناز

، ال تزال أقوى مؤسسة لتوجيه السلطة ودئة األسواق وهذا ) القومية( املنفرد، فالدولة الوطنية
  :"Boyer بوير "حسب حتليالت 

 ″…, remains the most powerful institution to channel and tame the power 
of markets"(1). 

  ،)2(فالدولة هي أكثر الطرق فعالية لتنظيم العالقات الدولية املوجودة حاليا
The State is currently the most effective method of organising international 
relations currently in existence. 

لى املسرح العاملي، جمموعة من يضم سيناريو بقاء واستمرار الدولة ذات السيادة ع
يف P.Hirst & Thompson أمثال . املفكرين القائمني مبدلوالت البقاء والدميومة وااة

وروبرت كيوهن وهيلني "، "Globalization In Question" " العوملة حمل تساؤل" كتاما
التدويل " يف كتاما "Robert Keohane & Helen Milner" ميلرت
 وروبرت بوير ودانيال دراش " "Internationalization And Domestic"ةواحمللي

"Robert Boyer & Daniel Drache" ، ماحدود :الدولة يف مواجهة األسواق"يف كتا
 وأنتوين جيدنز " ،"State Against Markets, The Limits Of Globalization" " العوملة

"Antony Giddens" ، هلوية الذاتيةاحلداثة وا"يف كتابه " "Modernity And Self-

Identity" ،" ومايكل مان Michael Mann" ، يف مؤلفةصالدولة يف أوروبا "State In 

Europe & Other Continents" ، وهم يؤكدون مجيعا مركزية الدولة الوطنية يف العالقات
ة وهم يؤكدون حاجة الدولية، فهي وحدة أساسية وفاعل رئيسي ضمن العالقات الشبكية العاملي

   :)3(مؤسسات العوملة امللحة للدولة وهو تصور جيد تأكيده من خالل األسباب اآلتية

                                                
 .op.cit   , ـــ (1)
(2) Ibid.   

  .24مازن غرايبة، املرجع السابق الذكر، ص  -)   (3
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جمتمعات مستقرة سياسيا واجتماعيا وثقافيا حىت تتمكن من العمل حاجة مؤسسات العوملة إىل  1-
  .بأمن لتحقق أهدافها ومصاحلها وحتقيق أرباحها

عوملة للسيطرة على األسواق فإن حاجتها للدولة تزداد كلما زاد الصراع بني مؤسسات ال-2
  .لدعمها حمليا حىت تستطيع مواجهة املؤسسات األقوى واألكرب

مهما بلغت مؤسسات العوملة من قوة ونفوذ، فإا لن تفكر يف حتمل مسؤولياا لوحدها،  - 3
ؤسسات هم أول خصوصا يف موضوع القضايا اخلارجة عن إطار اختصاصها، ذلك أن قادة هذه امل

من يطالب بتدخل الدولة إذا ما حدثت ضائقة اقتصادية أو مواجهات وعراقيل تنظيمية يف 
وتبقى األزمة املالية العاملية الراهنة منوذجا حبق إلثبات أحقية سيناريو الدولة الرخوة يف . أنشطتها

  . شكل الفاعل العقالين واألهم والدائم
إىل أن انتهاء احلرب الباردة أدى إىل ، "Michael Mann" )1(مايكل مان "كما يشري - 4

تراجع الصراع اإليديولوجي من ناحية ولكنه أجج الصراعات الثقافية أو احلضارية من ناحية 
أخرى، والتشكيل الثقايف أو احلضاري هو أقرب يف مضامينه إىل الدولة القومية منه إىل إطار 

  .نظامي تارخيي آخر
مل ختتف من النظام الدويل دولة واحدة  1950ائما، فإنه منذ عام د ،"مايكل مان" وحسب -5

بل هناك تزايد يف أعداد الدول أكثر . باستثناء عمليات الوحدة يف فيتنام اجلنوبية واليمن اجلنوبية
دولة  41دولة، 100بلغ عددها  1900حبيث تشري اإلحصائيات إىل أنه منذ . من أي وقت مضى

  .2000-1985ت يف الفترة دولة هذه ظهر 100من بني 
أن واقع التفاعالت الدولية احلايل يشري إىل غلبة املشاعر القومية على التكامل االقتصادي عندما - 6

فالتكامل االقتصادي الذي حدث يف االحتاد السوفيايت سابقا، أو يوغسالفيا . حيدث بينهما التصادم
تشكيل، دول قومية مستقلة ذات سيادة، أو تشيكو سلوفاكيا تراجع أمام إحلاح الرتوع القومي ل

كما أن الرتوع االنفصايل يف كوبيك أو إقليم الباسك أو تركيا أو الشيشان ظل متواصال رغم 
  .والذي يعترب مؤشرا على تراجع الدولة لدى أنصار سيناريو اية الدولة. الترابط االقتصادي

                                                
  .22نفس املرجع ، ص  -)   (1
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أنه رغم ما تعرضت له الدولة الوطنية  نفس السيناريو، حييث، "برجيينسكي زبيغينيو"لقد أكد - 7
من آثار وحتديات من موجات الثورة التكنولوجية احلاصلة، إال أا مل تصبح صدفة فارغة ومل 

فلم تكن الدولة القومية يف أي يوم أقوى مما هي عليه اآلن، "...تضعف ومل تفقد فعاليتها، 
شخص يعرف نفسه بقوميته اليت يرى فيها فمازالت هي اليت تقرر احلرب أو السلم، كما ال يزال ال

البيئة اليت يلجأ إليها إلبراز خصوصيته، وهويته، فكلما ازداد التعاون بني األمم واتسع، كلما جلأت 
  .)1(األمم إىل اخلصوصية القومية

من خالل مؤسساا العاملية ال  Globalization حسب هذا السيناريو فإن العوملة . إذا
الدولة، لكن فقط كمحفز وموجه ومالحظ وليس كشريك وطرف وظيفي يف  تزال حباجة لوجود

عمليات التحويل واملضاربة، فهي ال تزال الطريق األسلم والذي عربه ميكن لالقتصاد العاملي أن 
فهي ليست نقيض العوملة . أما مسألة التغري اجلزئي فهو أمر طبيعي لديها. ينتعش ويستمر يف النمو

بقدر ما هي أحد الفواعل الرئيسية اليت ختلق ديناميات العوملة، فقط وجب  والتحوالت اجلديدة
  .تطويعها لصاحل بقائها

وعلى وجه العموم يؤكد هذا السيناريو أن الدولة القومية ال تزال هي أهم مؤسسة 
 "Dittgen"لضمان سيادة القانون يف البؤر القابلة لالنفجار يف العامل حسب  

"The Nation-State is still the most important institution to ensure the rule 
of law in an explosive world"(2). 

  .خيار الدولة املتغرية: توجهات الليرباليني: املطلب الثالث
state.-Liberalists: the altered nation 

ة، وإىل حد يتقارب الطرح الواقعي حول مستقبل الدولة القومية أو الوطنية يف ظل العومل
كبري مع طرح وتوجهات سيناريو الليرباليني، وذلك كوما يقران معا ضرورة بقاء الدولة، 
ويعترفان معا حبجم التغريات احلاصلة على طبيعة الدولة وطبيعة الوظائف اجلديدة اليت باتت 

  .مفروضة عليها من قبل نسق العوملة الشمويل

                                                
  .24-23مازن غرايبة، املرجع السابق الذكر، ص ص، : برجينسكي زيبغينو، نقال عن-)   (1

(2)- ـــــ .  op.cit. 
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لدولة الوطنية تتجه مستقبال إىل الوضع اجلديد وحسب توجهات الليرباليني اجلدد، فإن ا
املختلف عن الوضع السابق، ذلك أنه صحيح مطلوب وجود دولة وطنية ومطلوب حضورها يف 
الكثري من املواقف وعلى املسرح العاملي، لكن يبدو أا سوق تتجه اجتاها فعليا متغريا، فهي ليست 

لليرباليون يؤكدون على أن العوملة هي من رخوة فحسب، بل دولة رخوة ومتغرية الوظائف، فا
تأليف الدول، وهو ما يوحي بأن الدول تبنت خيار إعادة تنظيمها وجعلته يف املقام األول، وبالتايل 

  :Panitch" بانيتش "ال ميكن جتاوز الدول وهذا حسب 
"Globalization is authored by states and is primarily about reoganizing 
rather than bypassing them"(1)  

 Nation State  املشاركة يف العوملة )الوطنية(هم يقترحون الدولة القومية لذلك 

Involvement In Globalization ا دولةولكن هذا يؤدي إىل نتائج خمتلفة نوعا ما عن كو ،
 .مواجهة للعوملة

يف العالقات الدولية ويف شكل والليرباليون يفندون دعوى بقاء الدولة الوطنية دون تغري  
وحدة ثابتة، فإن مثة الكثري من الترشيحات الدالة على تغري الدولة، ذلك أن الدولة اآلن موجودة 
يف شكل واحد، وكانت يف شكل آخر يف املاضي، ويتم الحقا حتويل نفسها بنشاط إىل املركز 

ة، واليت تتطور مع مرور الزمن للدولة الوطني متمغطووضع مرونة الثالث، وهذا ما يفترض وجود 
  .)2(حىت تصبح أكثر أو أقل تأثريا يف جماالت خمتلفة

 The Altered Nation"  "الدولة املتغرية"من األفكار املهمة لدى أصحاب سيناريو 

state "  فيليب سرين "اقتراح Philip.Cerny" ،دولة املنافسة: "حول ما أمساه" ، 
"Competition State"ري إىل أن الدولة القومية مل متت ، الذي يش "The Nation State  

Is Not Dead" وهذا رغم تغري دورها، وهو يرى بأن مستقبلها حمكوم بضرورة حتول وتغري ،
دورها من حيث كوا حتكم نظام الرعاية االجتماعية وهي املعنية بذلك إىل نظام جديد تصبح فيه 

  .معينة باملنافسة

                                                
(1)-  Ibid. 
(2) Idem. 
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من التنظيم املدين وقطاع األعمال، تم بصورة فعالة بعوائد وبالتايل دولة مزيج 
االستثمار، وهو يؤكد على أنه يف املدى البعيد ويف إطار التغري سوف يتأكد وجود دولة نامية، 
متطورة ضمن املؤسسة املشتركة، باالشتراك مع اتمع املدين والوظائف الرئيسية العامة 

  .يةوالدستورية التابعة للسوق العامل
In the long run the "state is developing into an entreprise association, with 
key civic, public and constitutional functions (…) subordinate to the global 
market place"(1). 

فالدولة املنتجة للعوملة يف شكلها النسقي أصبحت إىل حد ما متوزعة إىل أجزائها 
صلية، كل من اتمع املدين واإلطار الدينامي املتمثل يف قوى العوملة وهي بذلك تتقاسم األدوار األ

  .كفاعل متحرك وغري متوضع بصورة كلية
يف إطار سيناريو تغري الدولة الوطنية أن الضغوط  ،"Biswas بيسواس "يضيف 

عية الكربى واملتقـدمة قد والتحديات اجلديدة املفروضة على الدولة، خصوصا منها الدول الصنا
ولكنها ضغوطات ال تقلل من . أدت إىل إعادة التنظيم اهليكلي لعالقات القوى داخل الدول ذاا

، لكنها سوف لن Altered ، قبل كوا متغرية )الوطنية(دور الدولة، ذلك أن الدولة القومية 
فهي تتصرف كل مرة بعيدا عن  تواجه فقدان السيادة، كون العوملة من إنشاء الدول ذاا ولذلك

حتفها وأسباب زعزعة أمنها واستقرارها، اعتبارا حملددات املصلحة القومية وتصورات اخلصوم، 
وإمكانياا اخلاصة وفرص التحديث واملقدرات العامة، ذلك أن تغري العوملة لدور الدول حماولة 

 يبدو أن مسألة خلق العوملة وتأليفها جادة لتأمني احلقوق العاملية واحمللية لرأس املال، فمستقبال
  .سوف يكون لالجتاهات دور كبري، ستكون املؤلف الرئيسي هلا

  
  

  
  

                                                
(1)  Ibid. 
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األزمة املالية  /مدخل تعرية خطاب اإلاء واملغايرة: تأليفيحنو بناء سيناريو : املبحث الثاين
  .العاملية أحد مناذج االلتفاف حول املشهد التأليفي

  .عي استحضار أمهية الدولة الوطنيةأهم دوا: املطلب األول
  state-shattered / contractuell االنشطارية التعاقديةسيناريو الدولة 

يف األول ينبغي تبيان عقد الفصل املتجاوز من خالل احلسم يف توجه أصحاب القرون 
بال فعامل ). "الوطنية(حول معادلة اية الدولة القومية  Neo-Medielvalismالوسطى اجلدد 

دون حدود من الناحية االستشرافية ملستقبل العالقات الدولية من " اية الدولة الوطنية"و" حدود
فاق التعاقدي الدويل عرب قنوات تفسخ مستلزمات االأمر يرتع بنا أكثر إىل  دون دول ومن

  .االئتالف العاملي، والتجانس القانوين العام واملوحد
التفاعالت العاملية من حيث مدخل العالقات بني ذلك بأن الفوضى اليت تطبع صيغة 

وإحياء نزعات التقارب بدافع التشاركية  Building Of Trustالفواعل، ترتع أكثر حنو بناء الثقة 
أطر االبتعاد  - ما أمكن–اجلماعية يف املصاحل املتقاربة وبغية تنميط صيغ التجاذب وتفتيت 

حىت وإن كانت صيغ التجاذب مفتعلة ومقنعة وااللتفاف حول ذات الفاعل وذات املصلحة، 
  .وذات نوايا عنفية براغماتية مدسوسة، بغرض االحتواء أو دف تطويع رد فعل العدو أو املرافق

مع مجاعات أخرى قد . فجماعات عنفية عنيدة يف أكثر من بالد، توقع ضرورات جدية 
قات، بغرض ضمان خط ، يف صورة صف)أشخاصا اعتباريني(يكونوا أشخاصا يف شكل دول 

متصل من االلتزامات املتراضى حوهلا، بصيغ خمتلفة؛ وهذا بدوره يؤكد بقاء الدولة بل ضرورة 
  .وجودها املنطقي، ومطلوب أكثر عقالنية الدولة إىل جانب تصرفاا 

 "Kinichi Ohmae "اية الدولة الوطنية: "عرب مؤلفه "The End Of Nation 

State"يف االقتصاد  ما بني الدولحيل متثل أعمال ومعامالت اقتصادية فقط عن أنه من املست
العاملي ، ويدلل على ذلك بتزايد نشاط الفواعل اجلديدة، املنظمات احلكومية ؛ وغري احلكومية 
والشركات متعددة اجلنسيات، واملؤسسات املالية الدولية ؛ وباقي الفواعل اجلديدة إىل جانب 

 وغري طبيعية مهجورةالالت على إمكانية زوال الدولة،فهي باتت نشاط الدولة مبا أعطى د
"Unnatural & Archistic."  
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والواقع يقر بعكس ذلك متاما يف أكثر من وضع، وأكثر من معامالت اقتصادية، وهذا ال  
ينفي الصحة النسبية يف بعض احلاالت فقط، فلو نتخذ مثال املعامالت املنتهجة من قبل الشركات 

جند  كاملوازنة أو التجارة عرب بلد ثالثاجلنسيات من خالل ديناميات وآليات العمل، متعددة 
بأسعار حتويل الشركة العمالقة تلجأ إىل التحايل على الدولة املضيفة من أجل بيع جممل منتجاا و

، خصوصا يف احلاالت احلرجة كهبوط أسعار صرف العمالت احمللية، غري أا تبقى على املقاس
ل هي املالذ األول واألخري يف احلاالت احلرجة للشركات العابرة للقارات، إضافة إىل أا الدو

يف حاالت كثرية كاألزمات احلادة والكساد والتضخم ال ميكنها التصرف خصوصا ) الشركات(
خارج إطار إمكانياا وختصصاا فهي توكل األمر يف النهاية للدول سواء الدولة األم الطاردة أو 

  .لدولة املضيفة املستقطبة هلاا
، تفوق )حسبه(بأن حمددات القرار السياسي للدولة املتحللة " أومهي"كما يقر أيضا 

وبشكل مضطرد احملددات الداخلية، وهو ما يوحي بتحول الدولة من وضع املتغري املستقل إىل 
  .وضع املتغري التابع يف التفاعل الدويل

جيابية لو نظر إىل أعلى العالمات التشابكية العاملية، يبدو هذا الطرح أكثر قربا من اال
خاصة مع توافر حاالت االنتظام العفوي واملصفوف ملتغريات خارج فناء النظام السياسي للدولة، 
ويف شكل معاكس من الداخل، لكن لو ينظر بدقة من اجلهة املعاكسة إىل وسط التفاعل النهائي، 

إمنا هو انعكاس جلملة ) خارج النظام السياسي للدولة(ارج يستنتج بداية بأن ما جيري يف اخل
انتصارات وهزائم وجتاوزات داخلية فردية ومجاعية، إضافة إىل قناعات فردية وقرارية هليئات صنع 

  .القرار داخل الدولة
، فأصل النقد يتمحور حول كون وخارج من الداخلهكل ما يأيت من اخلارج أكيد  

 األصل نابعة من أزمات داخل الدول، وبالتايل ما يؤكد على أن الدولة احملددات اخلارجية هي يف
متغرية وأصبح بإمكاا إعطاء إشارات جديدة الستثارة حفيظة الفواعل اجلدد، ومن املشاهد 

، فهو إشـارة من الداخل جورجيااألخري ضد  الروسيالقريبة على املسرح الدول مسألة العنف 
ارا لعوامل مثل اهلوية والنتماء والشعور الفردي مبهارات افهامية جديدة اعتب جورجيااحمللي لدولة 

  .االحتادية لروسيامث  جبورجيا أوسيتياتكن العداء عرب 
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هذه اإلشارات العنفية وردت فعال ضمن عملية تدرجية ومرحلية متالحقة، مصدرها 
قناعات معينة واجتاهات  الدولة يف البداية تعطي إشارات ما حول: الفرد األوسييت املتحرر إذا

  .عكسية وتكون باطراد من خالل تدرج مستويات التصرف
 Theوبدون جتاوز نقاط االتفاق مع السيناريو الواقعي، سيناريو الدولة الرخوة 

Resilient Nation-State وعرب نفس املثال، فإن توجهات الواليات املتحدة األمريكية من ،
 The Soft"ضوع ذاته، تندرج ضمن صور القوة النامجة خالل املنفذ الدبلوماسي يف املو

Power" فهي دولة متمغطة عشية انصراف الدبابات الروسية عن املعاقل األصلية حنو جورجيا ،
  .املهزومة

أما من حيث كون الدولة يف هذا الوضع، دولة يف شكل متغري تابع بدل أن كانت متغريا 
د بأن الدولة متغري مستقل فقط لكوا حسب هذا مستقال، فإنه يف البداية؛ ينبغي أن نؤك

السيناريو، دولة غري مشاركة يف خلق العوملة؛ وهذا أمر يشوبه غموض ما، فبدون الدول ال ميكن 
حالة : تصور مشاكل جديدة بفواعل جدد، ومهما يكن من أمر فإن الدولة الوطنية تأخذ حالتني

تأثر وال تؤثر وبالتايل التحوالت العاملية املشار إليها يف املتغري التابع ضمن معادلة أوىل، وهي بذلك ت
كبرية تدعى العوملة مبثابة متغريات مستقلة، والعكس تأخذ ) عملية(التحليل والواقعة ضمن نسق 

حالة املتغري املستقل يف معادلة ثانية وبالتايل باقي التحوالت والتحديات اجلديدة هي مبثابة متغريات 
دولة مؤثرة تساهم يف خلق الفواعل اجلدد والبحث بعد ذلك عن ديناميات يف  تابعة وتصبح إذاك

  .Hard Power And Soft Powerإطار القوة الصلبة واللينة 
حول كون الدولة " Danial Bell" دانيال بيل: أما فيما خيص مقولة عامل االجتماع األمريكي

كرب من أن تتعامل مع املشكالت اليوم صارت أصغر من أن تتعامل مع املشكالت الكربى، وأ
مثل مسألة األمن والتنمية . الصغرى، يف إشارة إىل أنه أصبح هناك قضايا كربى يف حياة الدولة

االقتصادية وبعض قضايا اإلستراتيجية، صارت تلهي الدولة عن النظر يف معاجلة القضايا األخرى 
م والصحة، هذا الطرح يؤكد عدم قدرة الصغرى مثل، البىن التحتية والرعاية االجتماعية والتعلي

الدولة على أن تفي بواجباا يف احلالتني، فهي الدولة املتخلية يف الوضع األول وإيداع املهام يف 
ذلك لقوى كربى عرب قومية، واحلالة األدىن مت فيها اإليداع لصاحل القوى الصغرى األكثر فعالية 

  .النسحاب النهائي للدول، وهو ما يعين حالة ا)قوى اتمع املدين(
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إمنا هناك فعال قضايا كربى وهكذا جمموع قضايا صغرى، غري أن هناك دوافع ال تتعلق 
بعدم قدرة الدول عن اإليفاء ا، بل أمناط السياسات وتوجهات القادة واألحزاب احلاكمة، إضافة 

العقالين وضرورات  إىل األجندات ذات األولويات والربامج وأكثر من هذا استراتيجيات التصرف
كل هذه العوامل كفيلة بضمان قناعات متشكلة جديدة لدى الدول بضرورات .. احلكم الراشد 

بيع ما أمكن بيعه من القضايا وألكثر من وقت واحد قريب وحمدد، لصاحل القوى اجلديدة الضالعة 
خرى مقابل وااورة حىت وإن كانت شرسة وأكثر قدرة على بيع نفس املشروع لصاحل قوى أ

الربح الفوري واحملافظة على البقاء، وهذا ما يظهر عرب تنامي االستثمارات األجنبية املباشرة 
والتوجهات الكومربادورية اجلديدة املشجعة هلا، إضافة إىل عمليات اخلوصصة، لكن هناك مشاريع 

تفاوض وهي لن تكون متعلقة بالبناء الفردي، بناء اهلويات واملواطنة، هذه املسائل غري قابلة لل
  .جاهزة للبيع
منور "مع حركة  الصراع السريالنكيللتدليل على ذلك ميكن الرجوع إىل موضوع  

وكيف أن سياسة اإلرضاءات وفكرة االستراتيجيات مل تف بغرض دئة الوضع " التأميل
  اإلرهاب من وصمة " التأميل"واستتباب مستوى أمنيا تستضاف فيه احلكومة بكرامة ويستثىن عربه 

أكرب من أن تتعامل بالتفاوض / الدولة اليوم أصبحت أصغر [: تصبح املقولة األسلم اإذً
  ].أو بالبيع أو بالتواطؤ مع القضايا والتحديات احلاصلة، كربى أكانت أم صغرى

 Bertrand -ما أقره بريتران بادي- يف هذا الصدد، مبا يفند ادعاء اية الدولة القومية، 

Badie عامل بال سيادة: "ابهيف كت "Un Monde Sans Souverainete أن التباسات كثرية ،
تلف سيادة وحضور الدول بقوة على املسرح العاملي، غري أا مل جتعله ينخدع وهذا بشأن ثالث 

  :)1(معطيات رئيسية
كانت الدول هي الفاعالت الوحيدات يف العمل الدويل، حىت وإن كان جيب أن تتحد مع  - 1

  .وتتحالف معهم، كالسلطة الدينية أو الشركات آخرين
كان التناقض بني الداخلي واخلارجي له معىن، حىت وإن كان منحرفا أحيانا، خاصة عند  -2

  .وقوع ثورات كربى

                                                
 .281بريتران بادي، املرجع السابق الذكر، ص  )1(
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  .وكانت الدولة يف عملها الدبلوماسي تنجذب حنو هدف القوة اليت يتم تقوميها بلغة عسكرية - 3
  :)2(ذلك يف الوقت احلايل وبصفة رمسية ألنهوهو يقر بأنه مل يتغري شيء من 

مازال القانون الدويل واملؤسسات املنبثقة عنه مستمرين باالحتفاء يمنة الدولة وبامتيازاا  - 1
  .امللكية

  .يظل عدم التدخل يف شؤون اآلخرين هو القاعدة املعلنة اليت تطالب ا األغلبية -2
  .يف مرامسهاوتستمر الدبلوماسية يف ممارساا و3- 

هو بذلك يفند بقوة دعوى إاء دور الدولة الوطنية وإعالن موت السيادة، لكنه يتحدث        
حنو النهاية ليحل حمله عامل جديد متعدد املراكز، لكن مشحون " لعامل من دول"عن سريورة ما 
ذي يبدو مضطربا، مل تعد الدولة أكثر حرية، وال أكثر قوة يف هذا التحول ال: "... بالدروس حبيث

كذلك الدولة ليست يف حالة احتضار وال تبدل، لكنها على العكس، جتري تسويات دائمة مع 
  .)1(..."فاعلني آخرين 

إقناعا ما بإمكانية االتفاق ولو جزئيا مع كل من " بادي"من خالل هذا التحليل يعطي 
؛ وسيناريو الليرباليني، )الرخوة(ملرنة االجتاهني املتبقيني، اجتاه الواقعني من خالل سيناريو الدولة ا

يتم اليوم تدوين فصل مضطرب من العالقات الدولية : "... خبيار الدولة املتغرية وذلك يف قوله
اجلديدة، يذكر عشوائيا بالعالقات القائمة على الريبة وبداية التواطؤ، بني الدول واملنظمات غري 

  . الدولةوهي كلها إشارات على تغري )2( ..."احلكومية
الكثري من األدلة الواقعية أمكنها إثبات بقاء الدولة الوطنية، وميكن االستعانة يف ذلك بكل 
ما ورد ضمن سيناريو الواقعني حول منط الدولة الرخوة، وكذلك سيناريو الليرباليني حول منط 

  .الدولة املتغرية
ثر غري احملدود يف عدد فالوضع العاملي اليوم يرتع أكثر حنو حالة من التسارع والتكا

، ومن الفواعل اجلديدة واملتوالدة بصورة )غري املرئية(الفواعل ذات األبعاد احملددة منها واهلالمية 

                                                
 .181نفس المرجع، ص  )2(
 .282املرجع نفسه، ص   )1(
 .284املرجع نفسه، ص  -)2(
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دراماتيكية إمنا يف حدودها العامة ال تعرب يف الغالب سوى عن الدول لكن بأشكال جديدة 
ما يؤيد فعال سيناريو الليرباليني، وحمددات وقدرات ختتلف عن التقليدية لدى الدول التقليدية وهو 

، أشكاال )العوملة(حبيث أفرزت التحديات والتحوالت املشار إليها واليت تقع ضمن النسق الكبري 
  .)1(غربية من الدول يف العامل وأكثرها يف العامل الثالث أمهها

Ã الدول املنهارة :Collapsed State التنني املكسورة" أو" "Lame Leviathan "ا كم
، وهي الدول اليت تفتقد إىل سلطة مركزية سيادية ذات قوة "T. Callaghy" "كالغي"أمساها 

، إمنا )الثاينالفصل (وقدرة على حفظ بقائها مبا يصوغ إمكانية التدخل األجنيب يف شؤوا الداخلية 
  ...هذا الواقع حاصل اليوم يف بلدان مثل الصومال والسودان وأفغانستان 

Ã هريةالدول ا :State-Micro  وهي دويالت صغرية حتولت يف الغالب إىل جنات ضريبية
، "Cyber Laundering"مالية ضخمة عن طريق انتشار ظاهرة غسيل األموال عرب االنترنيت 

  :ومن خصائصها
  .ازدهارها قائم على األنشطة غري املشروعة مثل جتارة املخدرات وصناعة اجلنس -
  .ديدة وخاصة األموال الساخنة وغري النظيفةتستقطب االستثمارات اجل -
تقع بني (كتلة وسائط االتصاالت املتقدمة، اليت تساعد يف الوصول إىل منطقة املثلث الذهيب  -

  .تنتج معظم األفيون يف العامل) بورما، تايالند، الوس
ما أا تقوم يزدهر فيها الفساد عن طريق املساعدات اليت تتلقاها البنوك من أصحاب النفوذ، ك -

  .بعملية حترير االقتصاد، دون توافر بنية حتتية قانونية وحكومة قوية
كما أا متلك عدة مصارف ال حتقق يف إيداعات أصحاا، وهي دول ذات تشريعات مالية  -

  .متساهلة ختدم أصحاب األموال واملشروعات غري النظيفة وغري الشرعية
كانه إدانة غاسلي األموال وال سحب ودائعهم وأمواهلم ذات نظام جنائي ضعيف جدا، ليس بإم -

مؤسسة مالية، ووصل حجم املستودعات  1537ا " Coumans"أو جتميدها، ومثال ذلك جزر 
  .مليار دوالر 411: 1993: فيها عام

                                                
 .131-128ص مسري أمني  وآخرون، العوملة والنظام الدويل اجلديد ،املرجع السابق الذكر، ص  -)1(
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Ã دول للبيع :States For Sale  وهي دول كل شيء فيها قابل للبيع وهي دول عاجزة عن
ودول " Etats à vendre"ى، وهي غري ذات مصداقية، فهي دول للبيع ضبط التوازنات الكرب

، متثل أماكن الرغبات املمنوعة ومالجئ لتجار املخدرات واملهربني، "Etats-poubelle"القمامة 
وهي ميادين للتجارب إضافة إىل كوا مزابل للنفايات الصناعية، دول عاجزة عن ضبط حجم 

  .، من الداخل إىل اخلارج والعكسوطبيعة التدفقات يف االجتاهني
Ã شبه الدول :STATE-QUASI : وهي الدول اليت تعيش حالة من الفصل والتباعد بني

ومضامني السيادة الرمسية الشكلية والشخصية  -من حيث السيادة  –واقعها احلقيقي املمارسايت 
ة، عن أن تتصرف القانونية هلا، فمجموعة عوارض داخلية وخارجية تعيقها كدولة ذات سياد

  .عربها
عرب هذه األمثلة احلية عن جمموعات خمتلفة من الدول، إمنا ميكن إقرار صحية ما ورد ضمن 

ليندا "مع  أالسيناريو األخري، سيناريو الدولة املتغرية، فحقيقة ميكن تأليف سيناريو جديد ال يتواط
" لدولة الضعيفةأسطورة ا: "كوا تبحث يف الكشف عن عجز  ”Linda Weiss“" وايس

The Myth of the Powerless State.  

إن ضعف الدولة الوطنية متبد وبقوة ضمن هاته الدالالت العملية املالية خصوصا وهي 
، فإن مل تؤلفها عرب تصنيع احلاجة "الدولة ألفت العوملة وأنشأا: "تكشف بدورها حقيقة الطرح

فقد ألفتها أو أنشأا عرب نفسها  Super And Sub National Actorsلفواعل جدد مثل 
، للبيع، شبه الدولة، رخوة، حارسة، انفتاحية، مشاركة، دولة منافسة: املوسومة حباالت متعددة

  .، حقيقة ليست إال دولة أكثر من جمرد متغرية... اهرية، منهارة
ني حسب ما تقدم من نقد وتوضيح، فإنه ينجح لدينا إىل حد اآلن جانبني هامني مضيئ

، وسيناريو "سيناريو الدولة الرخوة أو املرنة"على األقل، وهذا من كل من سيناريو الواقعني 
، غري أن فارقا مهما دقيقا جدا، نفرق من خالله ما بني كال "الدولة املتغرية: "الليرباليني حول

ا لكن يف املشهدين، يتمثل يف كون السيناريو الواقعي يستحضر حتمية بقاء الدولة، دورها، قو
صورة رخوة، حبيث تبقى مؤثرا رئيسا وقويا، من خالل إيفاء الدعم الكايف للمشروعات على 

قوى (مجيع األصعدة، إضافة إىل التعديل والتوجيه والترابط االجيايب مع قوى الفواعل املتجرئة 
ل ذلك ، كما أنه جدا مطلوب وقوفها احلدي إىل جانب سيقان قوى العوملة املنتصبة؛ ك)السوق
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فقط يف شكلها املنتظم، السياسي، اهلرمي، الطاغي عومليا، عليها أن تصبح رخوة إىل احلد الذي ال 
  .يؤذن مبوا، وعليها التصلب حالة االستعصاء الشبكي لتلك التفاعالت الناجزة والعنفية املنظمة

  .عليها أن تكون مستقبال دولة منقذة ودولة معدلة وقاهرة يف حاالت أخرى: إذن
فهو تعبري جيد، متمغط أكثر، وهو حيتوي مجلة " الدولة املتغرية"أما سيناريو الليرباليني 

تأويالت، فكل االرتطامات التنبؤية واألخطاء واالنتقادات االستشرافية تصطدم حبافة هذا املشهد، 
ما  فهو يتضمن قبوال مسبقا بكل شكل من أشكال الدول ميكن أن تفرزه العلبة التفاعلية، إذا

فمخرجات التفاعل ما بني إشارات الدول وإخطاراا وواقع " دايفيد ايستون"استعرنا تعبري 
العالقات الدولية يف مستوى عاملي أعلى، ينبئ يف النهاية عن جمموعة متتالية وغري منتهية من الدول 

لي يف أشكال خمتلفة متقاربة ودون التجانس؛ وهي ليست قادرة على مزاولة نشاطها الداخ
واخلارجي يف كل األحوال بنفس الطبيعة من حيث املنتظم، اهلرمية، واحتكار العنف الشرعي، 
وشكل التصرف السياسي والقوة القانونية، فالفرق اجلوهري بني املشهدين هو شكل تصرف 

  ".عوملة الدولة"، وشكل تصرف دولة "دولة العوملة"
تضمنت إيعازا للدولة بأن ختلق  كون توالد وظائف جديدة يف ظل التحوالت اجلديدة،

  .ديناميات البقاء، واملوازنة والتحدي فمخارج كثرية باتت مالذ الدول ألجل احلياة
إن مشاهد واقعية متعددة يف عالقات اليوم الدولية، حاضرة وبقوة، وهي تؤيد كل من 

  .السيناريو الواقعي حول مستقبل الدولة، وكذا السيناريو الليربايل
، فإن من املشاهد الواقعية ذلك إذا ما اختذنا املدخل "الدولة الرخوة"فة فيما خيص ص

األمين منفذا حمتمال يف التدليل، فإن سلوك الواليات املتحدة األمريكية من خالل سياستها اخلارجية 
جتاه العراق وأفغانستان مل يكن سلوكا يقع هكذا  -على اعتبار أن سيادة الدولة داخلية وخارجية-

  .وحة جتانس مع سلوكها اخلارجي جتاه كوريا الشمالية أو إيران أو إسرائيلضمن ل
  :يف احلالة األوىل

اتسم اخلطاب األمريكي بكونه خطابا مسلحا، اجتياحيا صلبا يف إطار الدولة الرخوة 
، وهي سياسة خارجية صلبة عربت عن أن من  Hard Stateذات القوة الصلبة املتجذرة 

استدعت ذلك كوا  -"الالشرعية الدولية"العاملية حسب شرعية - مريكية مقتضيات املصلحة األ
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احلامي العام ملصاحل األمم وهي الوصي األول على ذلك، وبالتايل سلوك هكذا متصلب واقع ضمن 
  .التزاماا

  :أما يف احلالة الثانية
الـ  فقد انطبع اخلطاب بطابع املرونة، فهي دولة متمغطة، رخوة ال داعي الستدعاء

"Hard power" املتسيبة الناعمة، بل يتعني ممارسة ما يعرف بالقوة اللينة Soft power بغرض ،
ضمان وحتقيق املستوى املطلوب من هدوء احلاالت العنفية؛ وهو سلوك دبلوماسي، تفاوضي مع 

  .إيران خصوصا، وكوريا أيضا
أ، فهي بالفعل منوذجا .م.ووهو مثال يؤيد فعال الدور املزدوج واملرن لدولة عظمى مثل ال

  .متفقا جدا ومتضمنات كال املشهدين، هذا على املستوى العاملي
أما على املستوى الداخلي فاألمثلة كثرية خصوصا يف دول العامل الثالث، إذا ما حتدثنا عن 

) نظام احملاكم الشرعية(الصراعات العرفية يف إفريقيا، وكيف أن دولة مثل السودان أو الصومال 
ضحت عاجزة إذا ما مل تتفاوض مع رجال عصابات وبذكاء ضمانا لالستقرار العام، وتالفيا أ

قادر على تفتيت والءات " جنغ رنغ"حملاوالت التدخل األجنيب أو األممي، وكيف أصبح رجل مثل 
فعال على الدولة أن تتبىن ؛ وعصابية متكاثرة Microاحلزب احلاكم لصاحل قوى جديدة؛ صغرية 

  .ر االرختاء وبسرعةهنا خيا
: لكن من االنتقادات اليت ميكن أن نوجهها لكال املشهدين االستشرافيني وعرب املثاليني هو

هل أن الدولة الرخوة فعال حني تستعمل القوة الصلبة أو اللينة تنجح بالضرورة وال ميكن أن 
  ؟يف ذلك تتآكل أكثر إذا ما أخفقت

نعتقد أنه ال يتأتى مدخال مقبوال إال عرب كونه إذن مدخل اإلجابة عن السؤال املطروح، 
  :مشهدا تأليفيا بني كال املشهدين السابقني؛ مشهدا انتقائيا صلبا، مضمونه

الدولة الوطنية متأثرة جدا جراء ضربات العوملة والتحوالت الواقعة ضمن نسقها، وهي  صحيح
وذج سياسي وقانوين مستمر من متآكلة السيادة والقوة والدور، لكنها لن تزول ائيا، فهي من

حيث السيادة والدور والقوة، غري أا دولة ليست كالدولة القومية احلديثة يف أوروبا، دولة الثورة 
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عشر، وليست كالدولة الوطنية القطرية ملا بعد االستقالل يف العامل  السادسالصناعية ومطلع القرن 
  .حد آخرالثالث، فهي فقط دولة رخوة إىل حد ومتغرية إىل 

 State» " ةـــــدولة الـــعومل"هذا النمط من الدول، ميكن تسميته بدولة 

Of Globalizing State » مع الفواعل متعاقدة و انشطاريةدولة : وهي قد تكون مبدئيا
الذي يتضمن اتفاقا جزئيا ومبدئيا مع كل من سيناريو الدولة  التأليفياجلديدة، وهو السيناريو 

  .املتغرية الرخوة والدولة
فالدولة ال ميكن أن تكون دوما رخوة، ففي حاالت كثرية تستدعي ذلك سـواء        

Soft Power    أو Hard Power   ا بل جيلبلكن هذا ال حيقق بدورة مكاسب للدولة ذا ،
اخلسائر والفشل، ومثال ذلك الفشل االستراتيجي األمريكي يف احلرب على العراق، إضافة إىل 

أ ألهدافها .م.خلسائر وتكاليف احلرب، فمثل مشروع القوة الصلبة، إضافة إىل عدم حتقيق الومجلة ا
جراء رفض كل من إيران وكوريا الشمالية مؤخرا التراجع عن برناجمهما النووي، وذلك رغم 

االرتباطات القوة الناعمة، إضافة إىل فشل ذريع آخر حمقق عرب السياسات الناعمة األخرى مثل 
  .مع اليابان والصني وغريمها ةاخلشن

من نقاط عدم االتفاق مع هذا السيناريو هو العجز احلكومي عن االيفاء دوما بعمليات 
اإلنقاذ والدعم فيما خيص املشاريع، والقدرات التنافسية، مثل ما هو حاصل اليوم مع األزمة املالية 

  . World Financial Crisisالعاملية 
مع سيناريو الدولة املتغرية بصورة كلية، " االنشطارية املتعاقدة" ال يتفق سيناريو الدولة

صحيح قد تغريت مهام وأدوار الدولة يف ظل حتوالت مرحلة ما بعد احلرب الباردة وحتدياا حبيث 
، لكنها ليست متوزعة ... انفتاحية، مشاركة، دولة نافسيةت، دولة حارسةأصبحت دولة 

سائل االجتماعية وكذا االقتصادية لو تترك لقوى اتمع املدين الوظائف وكلية، فهناك بعض امل
، فقد ال ميكن اإليفاء ا، لذلك يعترب حضور الدولة )ماديا(قوى السوق العاجزة يف الغالب 

  .ضروري دوما
فليس بإمكان قوى اتمع املدين القيام بإجناز مهام الرعاية االجتماعية الصحية وقضايا التعليم 

عن أن يتوىل الفصل يف قضايا احلرب والسلم، ) اتمع املدين(، كما أنه عاجز ...لتحتية والبىن ا
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أو الكتل االقتصادية الكربى أو ) U.N(كما أن قوى أكرب من الدولة ذاا؛ كاملنظمات األممية مثل 
)NGO ( أو املؤسسات املالية العاملية عادة ما تستنجد بالدول وقت األزمات، فضرورة تدخل

الدولة يف كل تلك القضايا تأكيد صارخ على حمدودية قدرات واختصاصات القوى األسفل من 
يف ) إقليم كوسفو(الدولة أو األعلى منها، وفشل منظمة األمم املتحدة يف أكثر من موقف مثال 

). دول جمموعة مشكل منوهو(  NATOبداية التسعينيات وتدخل  قوات حلف مشال األطلسي 
حاجة تلك القوى لدولة حىت مع كوا منهمكة هي األخرى يف سياقات إمنا يدل على 

كما أن املؤسسات املالية العاملية؛ إمنا مبدأ عملها يف األساس ناتج عن نسب تصويت .جديدة
  .الدول ذاا

وحسب إسهامات السيناريوهات املذكورة يف جمموعة  نلخص جل ما تقدمميكن أن 
على اعتبار  رمزيلكن فقط بشكل  النمذجة الرياضيةل عنصر أشكال توضيحية، إضافة إىل إدخا

أننا ندرس الوضع الدويل يف إطار العوملة كنسق وذلك بداللة الدولة الوطنية، وميكن أن نضع مجلة 
معادالت رياضية وأشكال هندسية خنتزل عربها كل ما مت اإلشارة إليه، بغية حتديد اهلويات 

  .اجلديدة للدولة
  State.-The Dissolving Nation.)*(ريو اية الدولةسينا: )4(الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .الشكل من تصور الباحث *
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S.C.F:  Social Civil Forces. تمع قوىاملدين ا  
NGO: Non. Governmental Organizations: املنظمات غري احلكومية  
WTO: World Trade. Organization املنظمة العاملية للتجارة  

IB: International Bank بنك الدويلال  
IMF: International M. Fond صندوق النقد الدويل  

Co: Conflict’s الصراعات والرتاعات    
MNC’s: الشركات متعددة اجلنسيات  

Terr: Terrorism اإلرهاب  
 S : State الدولة 

 
 
 
 

يتضح جليا، أن منوذج الدولة الوطنية يف البداية خضع لضربات ) 4(من خالل الشكل          
اهية متتالية ومتصلة وغري انعكاسية مصدرها قوى العوملة عرب األدوات واآلليات املختلفة وكذا اجت

الديناميات املتسارعة يف اجلانب االقتصادي والسياسي واألمين االستراتيجي واإلعالمي  فهي دولة 
وحىت األعداء ليست منافسة بل دولة متنافس عليها من قبل املنظمات واملؤسسات العاملية املختلفة 

  .اهلالمني
أمكن للفواعل اجلديدة أن تنجح يف إضعاف وحتجيم ) مستقبلية(مث يف مرحلة جديدة، 

إمنا تدع مكاا فراغا أو جسما " Non-Stateالالدولة "الدولة مت االنقضاض عليها، لتبقى مبثابة 
دة واجلنيسة باحلواف جموفا من الداخل، فقط ميثل انعكاسات أو يساعد عند ارتطام األفعال اجلدي

اهلمشة اهلالمية هلا بناء أفعال استرجاعية عكسية لكن يف اجتاهات خمتلفة ختلق عالقات فعل ورد 
لالعتبارات  مرفوض لدينا مستبعد و سيناريووهو . فعل ميكانيكية ما بني الفواعل نفسها

لتأسيسي الفعلي إعالن موت الدولة إنا يسبقه الغياب ا - يف أبسط األحوال –كون . السابقة
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من قبل األجسام األقل أو األكرب منها، أما  ديناميةو آليةأو منافسة الدولة بصورة  ملباعث مهامجة
  :حول الدولة الرخوة ميكن إدراج الشكل املوايلالواقعني من حيث طرح السيناريو الثاين، سيناريو 

                                                        :*سيناريو الدولة الرخوة )5(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

S: State               الدولة 

HPS: Hard Power State ذات قوة صلبة دولة.                                                    
-: Soft Power State- SPS             دولة ذات قوة ناعمة                                                             

  National Problems Security   : N S.P   مشاكل األمن الوطني      
-G.F : Globalization force’s العوملة ىقو  

  
حنن نتفق جزئيا كما سبق مع أصحاب الطرح الواقعي، حول كون العوملة من خالل قواها املختلفة 

فعلها التقليدي املوروث، لكنها وكما سبق وأن  صنعت العوملة وأثرت على فعاليتها وقللت من
أشرنا، ليست ناجحة دوما كوا رخوة يف مواقف داعية إىل ذلك وبقوة، لكن ردود األفعال 

                                                
 .الشكل من تصور الباحث *

            The Resilient Nation -State  
Terror 

S NGO 
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Conflict's 

WTO 

MNC 
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Immig 
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داخل الدولــة، داخل جمموع  فعال ارجتاجيامرات تكون أقوى من أجندة الدولة ذاا مبا ينتج 
وماسية أو األمنية االستراتيجية أو اإلعالمية حوافز ترشيد مقدراا الذاتية السياسية و الدبل

االجتماعية أو االقتصادية املالية، مبا يعيد إحداث صدمات جانبية من اخلارج باجتاه التغري كلية أو 
التخلي عن الوضع األول أو الثالث اجلديد حسب السيناريو األخري، واألمثلة على ذلك كثرية يف 

احلركات االرهابية يف إسبانيا أو القوى اهلالمية اجلامثة على اإلطار املشهد العاملي  ،من بينها مشهد 
أ أو الدول .م.املخابرايت هليئات صنع القرارات والقيم السياسية واألمنية لدى الدول مثل الو

  .املوحلمستنقع األبارتيد واهلولوكست اإلفريقية الغارقة يف 
فاوضية ال تصنع يف الغالب ارتباطات خشنة فالقوة الناعمة اللينة الدبلوماسية املتسيبة الت

أ فهي أكثر نزوعا إىل التراجع .م.ناجحة يف الشرق األقصى واألدىن واخلليج الفارسي بالنسبة للو
  .العكسي وتبين الرتعة املالئمة واإلستراتيجية

إضافة إىل أن الدافع إىل عدم تبين وحماكاة هذا السيناريو بشكل كلي، ما يقع يف العامل  
ليوم من مشاهد مرعبة وأكثر من ذلك، أكثر من العقالنية، فهناك الكثري من املواقف اليت تتطلب ا

  .من الدول املعنية احلكمة والتريث وانتهاج سياسات أكثر رشادة
وكذا  -آلة اهلوية–يف حني جند روسيا مثال تصطدم فجأة باآللة العسكرية اجلورجية  

، كان األجدر ...انية وآلة اإلرهاب األصويل واحلركات اإلسالمية أ مع اآللة العراقية واألفغ.م.الو
 The، لكن ما وقع العكس وهو الصدام لينة وناعمةبكل هاته السلوكات أال تكون أكثر من 

Clash  العنفي واحلاد واملستهدف واملتصاعد وهو عامل يدفع إىل أكثر تباشري ميالد حتف الدولة
The End Of Nation Stateاهد أخرى بالعكس متاما، مثل ما هو حاصل يف السودان ، ومش

والصومال مع احلركات االنفصالية املهددة للحكومة وعالية التوتر، واليت ينبغي استحضار القوة 
الصلبة، لكن دول هكذا متحللة وضعيفة ال ترتغ إىل ذلك، على العكس نستطيع القول بأا دول 

  .متهالكة ورخوة
  :ميكن إدراج الشكل املوايل الدولة املتغريةالثالث حول  وفيما يتعلق باملشهد
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  The Altered Nation State.)*(منوذج الدولة املتغرية ):6(الشكل 
  
  
  
  
 
  
:  

    
  
 
  
  
   G              العولمة     

   SPS: Soft Power State  دولة ذات قوة ناعمة -             

-IS: Involvement-Stat دولة مشاركة 

-GS: galore-state دولة حارسة 

-CS: Competition-stateدولة منافسة 

-COS: Collapsed-state دولة منهارة  

-SFS: States for sale دول للبيع  

-QS: Quasi-state شبه دولة  

-MS: Micro-state دولة جمهريه  

Sn : Others states غري معلومة دول أخرى 

                                                
  .الشكل من تصور الباحث *
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يناريو مجلة انتصارات منهجية وفكرية تصورية من السيناريو الثاين حيتمل هذا الس 
النسق الذي تقع (سيناريو الدولة الرخوة، كون هذه األخرية دولة مشاركة إىل جانب قوى العوملة 

لكن يبدو . ، وكوا دولة منافسة إىل جانب قوى العوملة أيضا)داخله مجلة التحوالت اجلديدة
؛ وهو جواب كاف إىل حد عن ]الدولة ألفت العوملة[ول كون الفرق واضحا ويتمحور ح

  ؟ الدولة إلغاءملاذا ليس بإمكان البنية العامة لنسق العوملة : التساؤل
 Snإىل  S1فحسب هذا السيناريو يتضح جليا أن التفاعالت اجلديدة بني الدول من  

ها على املقاس،وهي دولة وخلقت العوملة مما أتاح هلا إمكانية خيار إعادة تنظيم نفس أنتجت
مشاركة فيما بعد من خالل وظائفها التقليدية واجلديدة داخل نسق العوملة هذا إىل جانب الفواعل 

واهلجرات غري الرمسية واحلركات  Terrorواحلركات اإلرهابية  IB, IMF, WTO: األخرى
وغريها، إضافة  NGOمية ، واملنظمات الدولية احلكومية وغري احلكوألمميةااالنفصالية، واألحزاب 

إىل قوى اتمع املدين احمللي فهي دولة متغرية حبسب دواعي التغري وهي متوزعة الوظائف إىل قوى 
  .ولكن ليس بصورة مطلقةعليا وأخرى  دنيا

حبسب الشكل فقد أفرزت مجلة التفاعالت األفقية املسطحة والعمودية املتغلغلة جمموعة  
 الدولة الرخوة ذات القوتني الصلبة واللينة، والدولة املنافسة ألشكال دول جديدة، متثلت يف

واملشاركة مث جمموعة دول للبيع، ودول جمهرية وأخرى شبيهة بالدول؛ إضافة إىل دول منهارة 
، إضافة إىل دول حارسة، وبالنظر إىل هاته األنواع كلها فإا غري Collapsed-Stateوعاجزة 

ثرية وتعتمد الدولة يف حتديد ما هو الشكل الضروري للتعايش على ثابتة وهي ظرفية يف حاالت ك
املوصولة ما بني أجهزة صناع القرار يف االجتاهني، لكن بكثرة توالدت  األفقية والرأسيةاإلشارات 

مشاهد عرب العامل وضمن مدخل هيكل السياسة العاملية تعىن بدحض وتعرية خطاب الدولة املتغرية 
  .One-blocكتلة واحدة ) القومية(مهم، وهو مسألة كون الدولة الوطنية هذا يف جانب رئيسي 

إمنا ال  -  ليس تعدد السلوكات مرة واحدة يف مسائل متعددة –حبيث ال ميكن تصور 
ميكن قبول على األقل قدرة ما للدولة على التصرف حيال قضية واحدة؛ وبصور خمتلفة، ويف وقت 

يف املسرح العاملي، أكيد  قبوالتالل توافر جمموعة واحد؛ وعرب قناة فعل واحدة؛ ومن خ
  .املشجعة وليست املرافقة القبوالت
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أ يف مسألة ما ذات فعل مركب، دعائي ومنافس ألطراف .م.إذْ ال ميكن أن تصبح الو
  .بة جتاه الوضع الناتجيصراعية أخرى ويف نفس الوقت ذات قوة متس

مضطرة إال حنو خيار االنسحاب وهي  ذلك أنه يف حاالت كثرية ال جتد الدول نفسها
بذلك دولة غري جاهزة؛ دولة منسحبة ومتخلية، وهي يف الغالب ال جتد لنفسها رد فعل إجيايب 
منقذ يضعها ضمن إطارها من أشكال الدول املفرزة واملعدة لذاا كنمط اختياري جاهز، فهي 

دور الكالم ما يكون أحد جمالس دول تلجأ يف الغالب إىل التفاوض يف إطار تنظيمي جديد عادة 
  .والكالم

أو أا تلجأ إىل أن تصبح أكثر تعاقدية مع نفس الفواعل يف شكل حوارات تقيمية وقمم 
فقمة احتادية تبحث يف تصنيع وضع جديد لعوملة مؤلفة فعال من قبل تلك الدول والوحدات، 

لس األمن الدويل ضمن إطار األمم والدورات املتتالية  األخرية العشرين األخرية وقمة الدوحة
كهكذا قمم بتأليف املتحدة كفيلة بشرح فشل سيناريو الدولة املتغرية ولو جزئيا، إا كفيلة فعال، 

، لن خترج عن حيز إعطاء إمكانات اعتبارية مادية ومعيارية، وتبين سياقات جديد لقيم جديدة
، املوجهة واملواجهة رية اإلثاريةاإلشامسائل القدرات تأحيد ، وتنميط التصرفتعمل على 

  .الدولة قوة، وهو دليل قوي على إثبات واملكيفة والعقالنية
     ، "التعاقدية االنشطارية"يف النهاية ميكن أن يسمى هذا الصنف من الدول بالدول 

« Shattered Contractual- States » فهي دول مؤثرة ومتأثرة، متأثرة بقوى العوملة أو
جلديدة ومؤثرة يف سلوكياا املختلفة، تتسم بكوا أكثر تعاقدية واتفاقا مع باقي التحوالت ا

الفواعل األخرى، مع منظمات حقوق اإلنسان ومنظمات البيئة، واملنظمات الدولية احلكومية، 
إضافة إىل التصرف بالتعاون مع األطراف اجلديدة، يف سياق جماة اإلشكاالت العالقة وبعض 

القابلة للبيع أو التفاوض؛ مثل اهلوية والوالءات املختلفة، وحجم اإلرضاءات  املشاكل غري
  .واالستراتيجيات املتصارع حوهلا

كما أا دولة منسحبة لو دعت احلاجة النسحاب معلن أو غري معلن، وهذا عندما ال 
إىل أن جتد تكون جاهزة وقادرة على القيام بتحقيق أهدافها، وهي جاهزة عرب احلالة االنشطارية 

حلوال استعجالية يف حاالت ما؛ إذا مت االرتطام اآليل بقوى اتمع املدين أو احلركات االنفصالية 
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أو موجات اهلجرات غري الشرعية، واألمثلة كثرية يف هذا الشأن، فأزمة شباب الضواحي بفرنسا 
ضبة يف كل من أملانيا يف األعوان املاضية وكذا حاالت الالرضا العام واملظاهرات احلاشدة الغا

وفرنسا عشية استفتاء والء كل من األملان والفرنسيني للوحدة األوروبية، إضافة إىل صور واسعة 
أ يف العامل إمنا دالئل ودالالت تأييد سيناريو الدولة .م.اإلفهام، من اللوحة التصرفية العامة للو

وميكن إدراج .اء وقابلة للتنازل واالستمراراملنتشرة املتعاقدة واالنشطارية، فهي قابلة للتفكك والبق
  .هذا املشهد ، ضمن هذا الشكل املبسط ويف صورة من العالقات التشابكية

 State -l aShattered Contractu.منوذج الدولة االنشطارية التعاقدية ):7(الشكل 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
  
  

  :دليل األشكال
 
 S.C: Social. Civil تمعاملدين ا  

IO: International organization املنظمات دولية  
NGO: NON. Governmental organizations: املنظمات غري احلكومية  
WTO: World trade. Organization العاملية للتجارة املنظمة  

IB: International Bank البنك الدويل  
IMF: International M. Fond صندوق النقد الدويل  

-Other’s Actor  فواعل مستقبلية غري حمددة.  
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اليت ميكن أن تساعدنا  التكميميةل الرياضية كأحد املداخ النمذجة عموما ميكن اقحام
أكثر على فهم كل تلك السيناريوهات املشار إليها، وذلك عرب وضع املعادالت الرئيسية بصورة 

  .ترميزية للداللة على املعىن العام
يف البداية ينبغي أن نشري إىل معادالت املقاربات املتناولة ضمن الفصل األول حول واقع 

  .يف العالقات الدوليةالدولة وأزمة مركزيتها 
(1) Realism And Neo-Realism 

  /         / f(S) =الوضع الدويل 

World situation 

n  :تمع الدويلجمموع دول ا /.n∈IN  

 IN :هي جمموعة االعداد الطبيعية. 

، ال f(S)الواقعيون والواقعيون اجلدد يقرون بأن الوضع الدويل وهو حسب اصطالحنا 
العالقات بني الدول، وذلك عرب فكرة البقاء والضبط الذايت ومبدأ الدوالتية، وهم  يفهم إال بداللة

ال يعترفون مبصداقية الفواعل األخرى حبيث ال ميكنها االشتغال إال يف إطار جمموع العالقات ما 
∑بني الدول أي  =

N

n nS
  .جمموع العالقات ما بني الدول: أي 1

  :يل حول طبيعة العالقات الدولية ميكن إدراج املعادلة التاليةبالنسبة للطرح اللربا
(2) Liberalism And Neo-Liberalism 

 

 

f1(S) =∑ =

N

n nS
1   

S : State 
∑: Total جمموع  

 

 
Co: conflict’s الصراعات والرتاعات  

SM: Social movement’s احلركات االجتماعية  
-MNC’s: الشركات متعددة اجلنسيات  

Terr: Terrorism اإلرهاب  
Id: Identity اهلوية  

Tech: Technology التكنولوجيا  
G.F: Globalization force’s قوة العوملة  

-S = State الدولة  
S = دولة صامتة غري مشتغلة  

  ∑ =

P

p pA
1 +∑ =

N

n nS
1 f2(S) =  
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  : حبيث
العالقات الدولية هي جمموع العالقات ما بني الدول اليت هي فواعل مركزية رئيسة إىل 

و  A1ة األخرى جانب جمموع التفاعالت مع باقي الفواعل اجلديدة واملنظمات واهليئات عرب القومي
A2  إىل غايةAp.  p/ تنتمي إىل جمموعة األعداد الطبيعية. 

A1, A2,...,Ap: هي جمموعة الفواعل    
 
  .Constructivism: أما فيما خيص التصورات البنائية 
  
 

وحدات أساسية للتحليل،  -Alexander Wendtحسب  - فهم يقرون بأن الدول 
البىن األساسية للنظام القائم على الدول، وأن اهلويات  Inter-Subjectivity  تذاتانيةإضافة إىل 

واملصاحل اخلاصة بالدول إمنا تتشكل يف إطار نسق مترابط بفعل البىن االجتماعية، وهم يقرون 
  . Actor Structure Problem/  البنية/ الفاعل بفكرة  

ن عرب الفواعل بالتايل فاملعادلة تعرب بوضوح عن جمموع العالقات ما بني الدول لك
  :االجتماعية واملصلحة واهلوية، حبيث

I : Identity, SA : Socila Actor, C : Culture,   

S.C : Collective Security, In: Interest, hn: Other Actor. 

 Immanuel لــوولرشتاين اميانويبالنسبة لالجتاه البنيوي حسب نظرية 

Wallerstein  القوى الفاعلة يف سياق بنية الرأمسالية العامليةفإن الطبقات االجتماعية هي.  
: ميكن فهم بنية الرأمسالية العاملية عرب فهم العالقات ما بني املناطق االقتصادية الثالثة التالية

دول +  Semi-Peripheral States دول شبه الطرف+  Core-States )النواة(دول املركز 
  .Peripheral-States األطراف

 : بح املعادلة كاآليتبالتايل تص

f3(S) =∑ =

N

n nS
1 (I+SA+C+SC+CS+In+….. hn) 
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: Structuralism 
 
  

  :حبيث
 
  
  
، تؤكد أن فهم السياسة العاملية ال يتأتى دون مدخل جمموع البنيويةنظرية النظام العاملي            

العالقات ما بني األنواع الثالثة من الدول املذكورة، وهي عالقات ناجتة عن مجلة الوظائف غري 
  .هذا ضمن النظام الرأمسايل العاملياملتماثلة لتلك الدول، و

هذه هي مجلة معادالت املقاربات النظرية يف العالقات الدولية، واملتمثلة يف االجتاهات  إذا
الوضعية وما بعد الوضعية املعيارية، وهذا من أجل فهم أزمة مركزية الدولة عرب دالالا الرياضية 

  .ضمن الوضع العاملي
  :وعرب نفس املدخل الرياضي املتبع فانه .لدولة الوطنيةأما فيما يتعلق مبستقبل ا 

فإن طرح زوال الدولة أو  The medievalistsاجلدد  حسب سيناريو القروسطيني) 1
 .O كينشي أومهي"حسـب طروحات  The End of N. Stateموضوع اية الدولة الوطنية 

Kinichi "ملا: الواقعني التقليديني فإنه مرفوضة رياضيا، حبسب ذلك و اعتبارا ملعادليت كل من:     
S = 0 

رقم  Constructivists البنائينيومعادلة  )1(رقم  الوافعينيتصبح كل من معادلة 
  :كما يلي)3(

  ميثل الوضع العاملي أي f(s)وإذا كان 
(W.S)  يعين مبدئيافإن غياب الدولة  

  .أمر مرفوضالتفاعالت الدولية وهو  ايار

 f4(S) =∑
R

WCs.[CS+SPS+PS] 

-WCs: The world capitalist system النظام الرأمسايل العاملي  
-CS: Core-states:  املركز(دول النواة(  

-SPS: Semi-Peripheral states دول شبه الطرف  
-PS: Peripheral states دول األطراف  

f1(s) = 0 

f3(s) = 0 
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  Resilient Nation -Stateالدولة الرخوة : الواقعنيحسب سيناريو  -)2

 
 
 

  

-hS1 = hard-state دولة صلبة أوىل  

-SS2 = Soft – State دولة مرنة لينة ثانية  

-A1, A2, An = Actors فواعل  

فاملعادلة توضح بأن مستقبل الدولة الوطنية، ضمن هذا السيناريو إمنا هي دولة رخوة 
العاملية حمكومة حبجم وطبيعة العالقات ما بني الدولة الرخوة يف حالة  مرنة، وبالتايل التفاعالت

  .القوة الصلبة واللينة مع باقي الفواعل اجلديدة
 Altered Nation-State :الدولة املتغرية: حسب سيناريو اللبرياليني) 3

  
 

  

  

 yn = (Sn +An)فواعل أخرى جديدة غري معلومة   Other’s Actors  
 عادلة، فإن املشهد املستقبلي للدولة الوطنية يتحدد عن كوا دولة متغريةوحسب هذه امل

املدرج سابقا، ميكن إستنتاج املعادلة النهائية هلذا السيناريو وهي ) 3(؛ بالتايل وحبسب الشكل 
  .توضح األشكال املفرزة للدولة الوطنية

  
-  

  
  
  

 f2(s) = )( )([ ]∑ =
+++++++

N

n nnnn AsSAsSAsSAhSAhSAhS
1 22112211 ......                                                                  

[ ]∑ ∑ ++++++++++= ynICSWTOsMNCSIMFTerrNGOSSGSGR ....'/. 21  f3(S) =  

[ ]∑ +++++++++ nyIsMNCSWTOIMFTerrNGOS ...'21  f3(S) =  

[ ]∑ ++++++++++ n
R SMSQSSFSCOSCSGSISSPSHPS γ...  f3(S) =  
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  :دليل املعادالت -
HPS: Hard Power State ىلدولة صلبة أو 

-SPS: Soft Power State دولة ذات قوة ناعمة 

-IS: Involvement-Stat دولة مشاركة 

-GS: galore-state دولة حارسة 

-CS: Competitive-stateدولة منافسة 

-COS: Collapsed-state دولة منهارة  

-SFS: States for sale دول للبيع  

-QS: Quasi-state شبه دولة  

-MS: Micro-state  جمهريهدولة  

: Others statesSnγ غري معلومة دول أخرى  

من املعادلة األصلية، و السبب ينبغي أن يفهم  A1, A2, Anاملعادلة األخرية إختفاء الفواعل  تظهر
من خالل كون كل األفعال الواردة من و إىل الدولة، والصادرة يف الغالب حسب هذا السيناريو 

ا، مترمجة يف أمناط الدول اجلديدة املتغرية واليت من خالل أشكاهلا تلك إمنا حتمل عن الدولة نفسه
على الدولة، إضافة إىل عالقة  حيوية الفعل املباشر أو غري املباشر للفاعلدالالت جديدة تتضمن  

التعايش الذكي من طرف الدولة حيال تلك اإلشارات، فحينما تسارع دولة ما إىل أن خترج من 
ا لتوقع اتفاقا دوليا عاما بغرض ترشيد مقدرات املوقعني ضد حتدي اإلرهاب العاملي، هذا ال عزلته

على الدولة  Terrorism   يلغي فعل اإلرهاب - عرب إجراء التوقيع–يعين أن منط الدولة اجلديد 
  .Actorذاا، بل ضمنيا يدل على فعالية فعل الفاعل 

الدولة االنشطارية ونه مرجحا وتأليفيا فهو سيناريو أما فيما خيص السيناريو الذي نرتئي ك 
 التنازلعلى  قدرة، كما أا دولة أكثر منتشرة ومتفاوضة وقابلة للتوزعهي دولة ،و التعاقدية
  :معادلة ذلك هية ،وممكن أقل خسارةأو على األقل  املكاسب النسبيةوالبحث عن العفوي 
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states. :,, 321 SSS 

.esStat :nnS γ Actors/others  

 نتشرةمفهي دولة موجودة إىل جانب كل الفواعل اجلديدة، أو ما عرف بقوى العوملة، فهي دولة 
  .الفواعل النمطيةوحاضرة إىل جانب كل 

غري أن هذا النموذج قد ال يكون ناجحا اسقاطه يف كل األحوال على مستوى الدولة الوطنية يف  
الثالث ، وهو أمر حيتكم أكثر إىل مستويات التحديث واملقدرات العامة للدولة، وأيضا العامل 

الدينامية العملية ألدوات التغيري، أما أنه قد يكون اسقاطه أكثر إمكانية خصوصا يف الدول 
، إضافة إىل الدول ذات الفعل العاملي النشط والفعال، أيضا مركز الدولة الدميقراطية واالنفتاحية

حيوية ما للوحدات السياسية ضمن هذا ثقلها االستراتيجي األمين واالقتصادي كفيالن بإعطاء و
  .املشهد

، متفتتة انتشارية غري متمركزةالدولة الوطنية حسب هذا النموذج سوف تكون دولة  
فهي منقسمة جمموعة أجزاء أكثر منها متحدة ومتجانسة لكنها تؤدي ليس بالضرورة نفس االجتاه 

لدور بقدر ما ختتلف اختالفا نوعيا يف القضايا، فهي تتعاقد مع كل فاعل دويل أو عاملي جديد أو ا
رأسية االلتقاء وشبكة ولكنها جد اتصالية، فاملصاحل واألهداف متشتتة لكن يف إطار من إرادات 

 ، فالدولة حسب ذلك متعاقدة مع اجلميع وموجودة لدى اجلميع، فهي رخوة ومتغرية لكنالتأثري
ليست متمركزة فهذا السيناريو يرسم دعاوى كثرية إىل ضرورة االلتفاف حول مبدأ العودة إىل 

ال ميكن أن تتجاوز، وعدم  مأسسة راسخةالدولة كإطار منطلقي ومرجعي، كون وجود خطوط 
احلالية  واألزمة العاملية االقتصاديةالتجاوز هذا لن يكون عن طريق القهر بقدر ما سيكون آليا، 

  .قد بأا كفيلة بإثبات سيناريو العودة إىل ضرورة استحضار دور الدولة الوطنيةنعت

f4(S) = [ ]∑ +++++++++ nn
R SISSCSWTOSsMNCSIMFSTerrSNGoS λ....'.. 7654321   
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     .أمنوذجا العاملية) املالية(األزمة االقتصادية  :أقرب دواعي تأكيد سيناريو العود :الثاين طلبامل
  Crisis ic / FinancialWorld Econom   

 Theدد ــني اجلـروسطـالقريو صحيح ألغى بصورة واضـحة، الدولة الوطـنية سيـنا 

Medievalists  وقد مت إثبات إلغاء هذا السيناريو، فقط كون اجلانب التحليلي العقلي واملنطقي ،
  .يرفض التأسيس غري الرياضي واملعقول لعامل من دون فعل الدول

فإن وجود الدولة ] سيناريو الدولة االنشطارية التعاقدية[ تبنيناوحسب السيناريو الذي 
ضمن العالقات الدولية أمر طبيعي وحتمي، فقط يبقى طبيعة وظائفها اجلديدة وحجم دورها 
ونوع الديناميكيات املكتسبة والنمطية ؛ هذا األمر ال يعمد بربهان أو بغريه إىل إفهام اإللغاء ، أو 

  .التخلي عنها ائيا
ح الدويل إذا ما وسنكون أكثر قانعني بضرورة حضور الدولة اجلدي والرمسي على املسر

من كل تلك التشخصيات املادية السابقة، أكيد، هذه الصورة  أكثر امربيقيةأدرجنا صورة 
فهي مشهد عملي أقرب بكثري إىل واقع الدولة  من األزمة املالية العامليةاإلمربيقية لن تكون أكرب 

عد احلرب الباردة، القومية املتهالكة وسط تداعيات وحتديات كل تلك  التحوالت اجلديدة ملا ب
ومن خالهلا سوف يتضح على وجه العموم حاجة قوى العوملة فعال إىل تدخل الدولة بكل 
مقدراا خاصة املقدرات املالية منها، وهذا لغرض احتواء الضعف والعجز العام والركود احلاد، 

كية هي منشأ هذه واحلد من اخلسائر احملتملة، ويف هذا الصدد وحبكم أن الواليات املتحدة األمري
، "باراك أوباما"األزمة ، إمنا سنشري بإجياز إىل تفاصيل خطة الرئيـس األمريكي اجلديـــد 

لدعم االقتصاد األمريكي، عرب مدخل زيادة اإلنفاق العام بغية كسر حالة الكساد العام وتنشيط 
  .املعامالت االقتصادية

وطلب  بإيعازيف هذه املسألة إمنا كان  قبل ذلك، ينبغي أن نشري إىل أن أمر تدخل الدولة 
  G.Mموتورز جينرالملحني من ممثلي ورؤساء شركات عمالقة قارية متعددة اجلنسيات مثل 

إضافة إىل تدخل  ... OPEL وغريها؛ إضافة إىل مؤسسات إنتاج السيارات األخرى مثل IBMو
، وذلك نظرا حلاالت نقاذهحث الدولة على التدخل إلنقاذ ما ميكن إرجال أعمال كبار من أجل 

  .اإلفالس العام وحجم اخلسائر الكبرية احلاصلة واحملتملة التحقق يف األجل القريب
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يف هذا الصدد من أجل أخذ بعض اإلشارات حول بعض مظاهر  )1( الوثيقةميكن إدراج 
 من مصدرها معامالتياانتشار األزمة ومدى تأثر بعض الدول منها خاصة تلك الواقعة قريبا 

جنوب ) بريطانيا(إيطاليا، اليابان، اململكة املتحدة : )1(أ، ويتعلق األمر هنا بالدول التالية.م.الو
إفريقيا، اململكة العربية السعودية، األرجنتني، أستراليا، الربازيل الصني، اهلند، كوريا اجلنوبية، 

عات بنسبة النمو املئوية اندونيسيا، املكسيك، روسيا، تركيا، االحتاد األورويب، إضافة إىل توق
تشرح جوانب اإلفالس  وثيقة تفصيلية،وهي  2007 ،2008،2009موعة العشرين يف 

  .وتداعيات الركود العام يف مجلة الدول املذكورة
يف هذا اجلانب ينبغي أن نؤكد على أن األزمة العاملية اعتربت أكرب أزمة اقتصادية تواجه  

، وهي )2(ا منذ حالة الكساد الكبري يف ثالثينات القرن العشريناالقتصاد األمريكي باألساس وهذ
 التشابكيةإن دلت على شيء يف مسألة انتشارها إىل باقي العامل، إمنا تدل على عمق احلالة 

  .  والعالقات والتفاعالت الشبكية ما بني الدول والفواعل اجلديدة وذلك عموديا وأفقيا
ة فقد السيولة الالزمة يف املعامالت العامة، سواء عن طريق األصل يف األزمة املالية العاملي 

، على اعتبار أن عمليات اإلقراض ومسيت بأزمة الرهن العقاريالبنوك أو البورصات أو األسواق 
الكبرية وغري العقالنية، عن طريق مقابلتها بعمليات الرهن العقاري أدت بدورها إىل عجز املوازنة 

إىل حدود التريليون دوالر،  830ء تدخل الدولة عرب ضخ ما يقارب العامة للدولة، وذلك جرا
وهي بذلك دف إىل مواجهة الركود االقتصادي الذي أصاب االقتصاد األمريكي كما دف إىل 
توفري ما بني ثالثة إىل أربعة ماليني فرصة عمل، إضافة إىل حتفيز القطاعات احليوية مثل، األسواق 

اية الصحية ،مما يتيح للشركات األمريكية قدرة تنافسية كبرية على املستوى املالية، الطاقة، الرع
نقاذ أصوهلا من إل لدور الدولةالعاملي، وهذا املشهد، إمنا يؤكد حاجة الشركات العمالقة واحمللية 

  .اإلفالس
نظرا للعجز الطبيعي لتلك الشركات كما أنه أمر  - وبقدر ما يؤكد هذه احلاجة الطبيعة 
بقدر ما يدل على اإلمكانات االستثنائية املتاحة للدولة كي تتصرف  -ن نطاق ختصصهاخارج ع

                                                
.   4، 3، ص ص 08/11/2008دار العرب للصحافة والنشر، السبت : ، لندنجملة العرب األسبوعي: ــــــــ   يف.)1(

                                                                                       :arabweekly@alarab.co.uk In 
جملة العرب : ، يف"زيادة اإلنفاق العام دف توسع وتنشيط االقتصاد: تفاصيل خطة أو باما لدعم االقتصاد األمريكي" أسامة عبد اهللا، -)2(

  .13، ص 14/02/2009درا العرب للصحافة والنشر، : ، لندناألسبوعي
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كمنهج تتمركز حوله القضايا العامة والرئيسية، كما يؤكد أيضا اخلاصية االنشطارية للدولة كوا 
جزئيا سامهت يف خلق األزمة، كما أا تساهم اآلن يف ضبط حالة العجز والكساد والبطالة وأزمة 

احلالة  تضبيطقد السيولة، فهي فعال دولة تعاقدية على أساس إحساسها بإلزامية آلية تدفع ا حنو ف
العامة وضخ ما أمكن وزيادة اإلنفاق العام، بغرض مصلحتها ومصلحة الفواعل األخرى، من أجل 
اد احلفاظ على موازنة التفاعالت املتفاوتة وغري املتشاة يف مشهد كالين عام ضمن االقتص

  .الرأمسايل العاملي
؟ ما هي أهم بنود خطة أو باما االقتصادية؟ وما هي أهم االنتقادات املوجهة هلاا إذً

باعتبارها األمنوذج القريب ضمن دولة قوية وذات ايديولوجيا استراتيجية فقد تكون األمنوذج حبق 
باراك "األمريكي حول تفاصيل خطة الرئيس  )2(رقم  إدراج الوثيقة يف هذا الباب ، و ميكن

 World Financial، ليس هدفنا من إدراجها كما هي، دراسة األزمة املالية العاملية "أوباما

Crisis  الدولة من حيث املنشأ واألبعاد بقدر ما حنن هنا نكون فقط معنني بعملية تفسري تصرفات
  .العائدة الدولة التنافسية والدولة الضابطة

، حسب جمريات األزمة املالية العاملية هي دولة U.S.Aية الواليات املتحدة األمريك -
، تتصرف عرب مستويات احلكم املشار إليها يف هذا البحث سابقا، فهي الدولة ضابطة، انشطارية

، وذلك رغم االنقسامات "أوباما"اليت قدمت بنود خطة احلوافز االقتصادية عرب قرار الرئيس 
عضوا  177عضوا داخل جملس النواب من بينهم  188 ، اليت متيزت برفضاهليولية الداخلية

عضوا من احلزب الدميقراطي، رغم كون الرئيس  11إمجايل أعضاء احلزب اجلمهوري، إضافة إىل 
  .دميقراطيا أوباما
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وبغض النظر عن أسباب املعارضة والرفض، فإن هذا يدل على أن الدولة احلالية دولة 
، لكن هذا ال يعين بالضرورة عدم اإلتفاق النهائي مع لوياخيطيا خمنقسمة من الداخل، انقساما 

 لإلنتشار، تعاقدية قابلةمتضمنات اإلشارات السلبية من خارج غشاء تلك الدولة، أكرب من ذلك 
تعطي إشارات حتفيزية  -حبسب الوثيقة املرفقة-االحتمايل، فهي دولة، لإلنكماش كما هي قابلة 

تمع املدين احمللي وذلك عرب نظام حوافز ورد حسب الوثيقة لقوى السوق والعوملة وحىت قوى ا
  .يف البنود األربعة املذكورة

على العموم، فإن قراءة أولية فيها تعطي افهامات جديدة عن واقع الدولة الوطنية أو  
القومية ضمن التفاعالت العاملية احلاصلة واليت عادة ما وصفت بكوا فوضى ناضجة أو خالقة 

و هي فوضى أكيد أقرب إىل " كونديلزا رايس" بذلكوزيرة اخلارجية األمريكية سابقا كما تشري
  :وأهم تلك اإلفهامات اجلديدة تتصل بكون أن ،العقلنة االعتياديةمنها إىل  العقالنية العفوية
تشارية املذهلة لألزمة االقتصادية العاملية إمنا تؤسس مبدئيا لصحوة مشهد ناخلاصية اال ×

قوى (هلائل داخل حيز الفوضى الناضحة من التفاعالت ما بني الدول والفواعل اجلديدة احلجم ا
يف الغالب، خاصة وأن عنصر الرأمسال أو السيولة  اهلالميني،وحىت األعداء غري االعتيادين  ) العوملة

من بني أجنح قنوات اإلرسال اإلشاري السليب واإلجيايب، الفوري واملتأجل، ما يؤكد ذلك هو 
  .، واملوجه صوب اهليئات املركزية التشريعية والتنفيذية يف الدولةاخلطاب املتعايل، عايل النربة

ما يربر مبدئيا هذه األزمة ، يف احلقيقة استشكال منطقي فيما نتذكر أشكال الدول ×
 مضاربةفهي دول  ،)غسيل األموال(اجلديدة اليت عملت على تنظيف األموال غري النظيفة 

، اقتصاد املضاربات وبالتايل حجم التراكمات غري املرجعي أضفى الفقاعةخلق اقتصاد سامهت يف 
قد تكون متوازنة منذ أزمة  الثالثينيات يف الواليات  وانكسارات جينيةإىل تضخمات حادة 

  .املتحدة أو أواخر تسعينيات القرن املاضي يف آسيا
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وم تعرفت أكثر إىل نظام احلكم هناك مجلة إشارات ارجتاعية، فالدولة الوطنية الي ×
  .بنائيا وبنيويافقط بل  سيادياي كونه مل يعد العامل

حول  James N. Rosenau" روزنو جيمس"أيضا وحبسب الرجوع إىل جدول  
مستويات احلكم، فإن الدولة الوطنية أصبحت ختفض الضرائب على الدخل وتوفر مناصب شغل 

التحليلية املهارات أكيد  ة الصحية والتعليم،يالتحتية والرعابالبىن وتويل اهتمامات عالية املستوى 
املمنوحة للدولة وفرت منفذا جديد مبثابة الفرصة  الوالءاتوحجم  الشرعيةلألفراد ومستوى 

قوى العوملة والتحوالت الواقعة داخلها  إحداثاتاملتخفية واليت اكتشفت من قبل الدولة عرب 
إىل ضرورة استعادة نفسها عرب  ال ختفي إطالعااذا املنفذ كنسق غائي ومدار، فالدولة عرب ه

، وكذا دف استعادة الشرعية املفقودة جزئيا ةتغذية نواح تلك األصوات املتعالية لألفراد بغي
  .إجناح مشروع التعاقد جمددا مع الشركات العمالقة املستنجدة هي األخرى

دين ولألعلى مع الفواعل الكربى وهي فالدولة فعال منتشرة لألسفل مع اتمع امل: اإذ
  .متمركزة القرار يف الوسط

مظلة التأمني واملنظم لتعهدات الرئيس األمريكي بنشر  ،])2(الوثيقة [ للبند الرابعبالنسبة ×
وختفيض تكاليفها، أكثر من هذا تعهدات هكذا لتشجيع أصحاب العمل وشركات الصحي 

  .دوالر للفرد سنويا 2500ي مبقدار يتعدى التأمني على ختفيض تكلفة التأمني الصح
إمنا يتضمن اجلانب االنفتاحي للدولة الوطنية أو القومية كما يشرح أكثر تلك  هذا البند 

اليت توردها  اهلالميةالقابلية املتمركزة داخل جهاز الدولة، غري أن هذا التمركز وليد املخادعات 
الجتماعية واألمنية االستراتيجية، فقط إمنا هي متوقعة الدولة ضمن أجندا السياسية واالقتصادية وا

احتمالية أكثر من كوا حتمية الوقع، وقد يكون ذلك من بني بعض أسرار عدم زوال الدول بل 
 The  بالتأكيد سوف يكون أحد أهم منطلقات استعصاء تقبل منهج القروسطني اجلدد

Medievalists  اية الدولة عنThe End Of State.  
حالة العجز املتوقعة يف املوازنة العامة للدولة جراء زيادة اإلنفاق العام، تطرح بدورها إذا ما ×

و سؤال جوهري حول ردود األفعال اليت تصدر  –على اعتبار أن األزمة الزالت قائمة  -حصلت 
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nSnAnnحول )) 4(أنظر املعادلة (من الفواعل األخرى  γγ هناك ، أكيد سوف تكون =/
   .ردود أفعال من قوى السوق العاملي واحمللي وحىت األفراد 

  لكن هل هي ردود أفعال انشطارية وحتمل نفس خصائص وقابلية الدولة نفسها؟
 الدالالت اهلندسية واجلربية ملشاهد نيإذًا وجب البحث بعد ذلك بال شك يف تعي

  .ردود األفعال اليت هي على وشك أن حتدث
د، سيناريو االلتفاف حول الدولة، إمنا سوف يكون أكثر قابلية إىل غاية هذا احل 

  .للتوقيع إذا ما مت اإلنتباه بقوة عرب الفجوة االتصالية لألزمة العاملية
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القومية ضمن حتوالت /مساحة حتليل إشكالية واقع ومستقبل الدولة الوطنية أسست لدينا

يات مرحلة ما بعد احلرب الباردة مجلة استنتاجات وقناعات فكرية ، شكلت ورهانات وحتد
بدورها اطارا فنيا ومنهجيا حول أهم ما جرى للدول واحلكومات يف ظل املرحلة ذاا، ومنه 
اللجوء إىل تأكيد ضرورة تأسيس افهامات جديدة لدى ممثلي وصناع القرار يف اهلياكـــل 

الكثري من املسائل والقضايا أصبحت حتل حمل مسائل وقضايا أخرى  السلطوية املختلفة، خاصة أن
يف سياقها احمللي والدويل و العاملي، و من خالل تلك االفهامات قد ميكن احلفاظ على وجود 
الدول الوطنية ، وبالتايل ضمان بقائها عرب ممارسة دورها الشبيه بالتقليدي ، ومن كل ما سبق فإن 

  : ،احنصرت النتائج فيما يليتوصيات جمموعة نتائج مث جمموعة،  جموعتنيما مت تأسيسه يتحدد مب
متماسك  -االطار االصطالحي –مفهوم  تأسيس/بناءأن االختالفات احلاصلة يف مسألة  -1

حول الدولة ولدت عدم جتانس التحليالت حول طبيعة وحجم دورها ،كما أنتجت بناءات فكرية 
  . أن العامل اجليونظري رئيسا يف ذلكتنبؤية حول مستقبلها ، فقد يبدو 

أن جمموع مقاربات العالقات الدولية الشكالية الدولة الوطنية ملختلف املنظورات الزالت  -2
عاجزة حقيقة عن فهم واستيعاب ديناميات التفاعالت يف اطار السياسة العاملية، ما أدى ا إىل 

ب حتليلي واحد أو بعض املقتربات فقط مما تأكيد مركزيتها أو ال مركزيتها باالشتغال على مقتر
 .جعلنا نقف على حتيزات يف حتليالا ، كوا جيو نظرية البعد 

أن العالقات الدولية ملرحلة ما بعد احلرب الباردة اختذت طابعا تشابكيا عامليا ومبشاركات  -3
غريها، وهوما يؤكد جادة ومتعددة ويف خمتلف املستويات السياسية منها واالقتصادية واألمنية و

ميالد أمناط جديدة من األفعال والفواعل والتحوالت واالفرازات واملشكالت،من تلك التحوالت 
، ومنها ما هو عملي كنسق ..)متغري القوة ، املصلحة الوطنية(اجلديدة ما هو نظري مفهومي 

 .وال احلواجزالتقليديةالعوملة واألزمات والصراعات العرقية وانتشار األسلحة ،و انفتاح احلدود وز
أن أعقد مدخل ميكن أن تصطدم فيه الدول بضعفها هو املدخل االقتصادي،حبيث توافرت  -4

مجلة من الفواعل اجلدد كالشركات متعددة اجلنسيات واملؤسسات املالية الدولية،فقد أصبحت 
ية على تزاحم الدول وأكثر من ذلك باتت تفرض عليها مجلة توصيات يف شكل تصحيحات هيكل
 .اقتصادياا احمللية، ومن املفارقة يف ذلك حاجة الدول امللحة والطبيعية لتلك األدوار اجلديدة
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النظام االقتصادي العاملي ملا بعد احلرب الباردة اختذ يف تشاكالته اجلديدة بعدا استقطابيا  -5
ري حالة التراكب ما تكتليا ، حبيث نشهد اطالق جمموعة تكتالت اقليمية ودولية تشبه إىل حد كب

  NAFTAونافتا  ASEANبني ذرات وجزيئات املادة ،فوجود جمموعات اقتصادية مثل  آسيان 
إمنا يدل على حاالت عجز الدول عن أن تفي حباجيات وضرورات الداخل احمللي  .. APECو

 .نيةاألكرب من واجباا بصورة انفرادية ،أو عن أن تفي مبتضمناا ومقتضيات املصلحة الوط
أن أخطر أدوات العوملة االقتصادية يف تأثريها على الدولة الوطنية الشركات متعددة اجلنسيات   -6

MNC  وضع أسعار التحويل واملوازنة والتجارة عرب بلد ،فهي تتبع آليات سبل املراوغة مثل
 .عجزها وعدم فعالية قراراا يف ذلك كما قد أثبت تصرف الدول حياهلاثالث،  

د العالقات الدولية ملا بعد احلرب الباردة أحد نتائج تنامي أدوار جديدة لفواعل جدد مثل تعق -7
احلركات االجتماعية العابرة أو املتخطية للقوميات، واليت تنخرط ضمن آليات العوملة التحتية ،فقد 

ترد  تعالت النداءات مبيالد جمموعة أنظمة حكم ذات بعد عاملي نظام حكم ما دون الدول وضمنه
احلركات االجتماعية  والتيارات من اتمع املدين ،اضافة إىل نظام حكم عاملي ما فوق الدول متثل 
يف أدوار الفواعل والالعينب اجلدد األقوى يف بعض األحيان من الدول واحلكومات ذاا ،وهو ما 

غرض شكل بدوره مصادر لتهديدات جديدة فرضت إىل حد ما ضرورات استعدادية مقروضة ب
 .احداث التوازنات داخليا وخارجيا

يعد املنفذ الدبلوماسي أحد أهم املداخل الرئيسية اليت أطرت أكثر عمليات تشخيص واقع  -8
الدول ضمن التحوالت اجلديدة خاصة من خالل الدبلوماسية املتعددة األطراف وذات األبعاد 

 .التشاركية
ت الدول وتوجهاا يف الداخل واخلارج تنامي ما شكل حتديا حقيقيا قويا وصلبا أمام سياسا -9

تلك األصوات والدعاوى اليت تؤسس لضرورة االلتزام الدويل باحترام حقوق االنسان واحلريات 
األساسية ونشر الدميقراطية ،اضافة إىل التغري يف مفهوم املواطنة إىل املواطنة العاملية،وهو حتد ليس 

ما هو وليد ازدواجية الرؤى والوحدوية املعايري الدولية  يف هذه  وليد الجتانس املعىن مع املبىن بقدر
 .القضايا النسبية

االستراتيجي /تشكلت ضمن مرحلة ما بعد احلرب الباردة مجلة حتديات على اجلانب األمين  -10
للدول  ، فقد أصبح أمنها رهن قدراا احملدودة خاصة وأن تغري مفهوم األمن من املفهوم 
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لعسكري ،أمن القوة الصلبة واالستراتيجيا إىل املفهوم اجلديد ،مفهوم األمن الشامل الكالسيكي ا
 .والذي أكد عجزها عن حتقيقه ،فقد أصبحت القوة اللينة أيضا من مستوجبات البقاء

  :تتحدد مبدخلنيمسألة ديدات أمن الدولة الوطنية ملرحلة ما بعد احلرب الباردة  إمنا  -11
   
عرب مشهد تنامي الرتاعات العرقية اإلثنية الطائفية داخل الدول مثل :الوطين مدخل من الداخل×

سريالنكا، (،ويف آسيا...)كوسوفو(،وأوروبا...)رواندا ،السودان(ما حصل وحيصل يف افريقيا
، وهي صراعات عنفية عنيدة قائمة على أساس ) تيمور الشرقية(،وأستراليا...)جورجيا مؤخرا

فهو .رضاءات ،والميكن توقيع جناحات على املسرح العاملي يف نفس املوضوعالقومية واهلوية واال
مدخل لتفتيت الوالءات الوطنية الكربى جتاه السلطة لصاحل جمموعات أخرى أصغر حجما بل 

 .أكثر متاسكا من الدول ذاا
واملقصود يف ذلك عمليات التدخل يف الشؤون الداخلية للدول : مدخل من اخلارج الدويل×
غراض انسانية أو ألغراض حفظ األمن الدويل ،ما يشكل حتديا هو اآلخر على سيادة الدول أل

ذاا،ومن األمثلة يف ذلك حالت التدخل يف العراق ويف أفغانستان والسودان والصومال 
عرب حاالت تدخل كثرية يف  - ،فاالشكال حول املوضوع نظريا الزال قائما ،غري أنه عمليا قد مت 

اوز سيادة الدول وقهر سلطاا يف الداخل واخلارج، ومعظمها يندرج يف خانة التفكيك جت -العامل
  .واعادة االدماج

كال املدخلني رئيسيني،قد وضحا بقوة ترهل أمن الدولة قي مرحلة ما بعد احلرب        
الباردة،كما تأكد عربمها مدى عجز الدول عن ضمان أمنها قي معناه الشامل، لذلك وجب وضع 

  .ألمن يف اطاره الوحدوي االستراتيجيا
ال ميكن استبعاد حجم الوالءات الوطنية وقيم الرصيد االجتماعي للدول الوطنية ،فقد تبني  -12

كيف ميكن أن يندرج االعتقاد العام بشرعية السلطة ضمن البناء املتماسك هلا واتمع معا اضافة 
د جتاه تصرفات السلطة ،ماحيدد شرعيتها من عدمها، اىل تزايد املهارات والقدرات التحليلية لألفرا

  .كون القدرة على تلبية حاجيات األفراد واجلماعات مثن حقيقي لشرعيتها وبقائها
نعتقد أن من بني جمموع أهم العوامل املؤكدة على أوضاع جديدة للدول، املدخل االعالمي  -13

ورة املعلومات ووسائط االتصال وتكنولوجيا االتصال واملعلومات املتجذرة الوقع،كون ث
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واحلاسبات االليكترونية اهلائلة على كثافتها ونوعيتها قد أنشأت عالقات أفقية ورأسية بصورة 
شبكية ما بني الدول والدول وما بني الدول واهليئات واألفراد،مما جعل الدول من دون معزل عن 

،فشبكية العالقات ...اإليكولوجية جمموع األحداث والتطورات واألخطار سواء األمنية منها أو
الدولية دافع قوي على هو اآلخر على تأكيد أزمة الدول خاصة مع وجود جمموعة الفواعل اجلدد 

 . ذوو املصاحل املتضاربة يف الغالب مع مصاحل الدول
واقع تعدد وتقارب وتضارب جمموع الرؤى االستشرافية حول مستقبل الدولة الوطنية من  -14

سيناريو الواقعيني و سيناريو الليبرياليني، وانشدادهم بعنف و  ريو القروسطيني اجلدد وخالل سينا
أرحيية حنو الكالسيكية اليت مل تعد فجة كما كانت ، دليل قوي هو اآلخرعلى متاسك حمددات 

 .سيناريو عودة الدول،لكن بوظائف أخرى جديدة ونوعية
ة الوطنية، مع ضرورة تعرية خطاب التغري رفض واستبعاد سيناريو تالشي وزوال الدول -15

الدولة  مع تأكيد سيناريو.والنهاية، واألزمة املالية العاملية األخرية دليل واضح على ذلك
ومن خالل أهم مضامني البعد التحليلي للموضوع وعرب حمددات هذا .االنشطارية التعاقدية

ض التأسيس لنجاحه ،لذلك كله ومن أجل السيناريو التأليفي تتعني مجلة من التوصيات العملية بغر
أن حيتفظ رجال الدول وصناع القرار بصورة الدولة حقيقية ويف الواجهة يف تعايش مستمر ال 

  : انتهائي ،خصوصا ساسة دول االستقالل املولعني بالسلطة على األقل ينبغي
 

تلف التفاعالت بناء قناعات أصيلة أكثر اتصاال باألبعاد العاملية للتشارك يف خم×      
احلاصلة ضمن هيكل السياسة العاملية، يف أي شكل من أشكال التعاون أو التضامن أو 

  .احلرب أوالسلم 
ضرورة تأسيس مجلة قناعات جادة حول مسألة وجود فواعل و العبني جدد يف ×     

ينبغي السياسة الدولية ذوو نوايا غري حمددة وغري مفهومة، يف الغالب هم أعداء هالميني ، 
  .احترام توجهام وأجندام

ضرورة تأسيس مجلة استراتيجيات مرنة وطويلة األجل ، تتخذ فعليا كأجندات  ×     
عمل مؤسسة ،تدفع حنو تبين جمموعة توقيعات اخنراط ضمن تكتالت كربى أكرب من 

  .  احلكومات والدول
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  .املصادر واملراجع باللغة العربية: أوال
  

I- الكتب: 

: حممد السعيد، حتليل النظم اإلقليمية ،دراسة يف أصول العالقات الدولية اإلقليمية،القاهرة إدريس، .1
 .2001سية واإلستراتيجية باألهرام،مركز الدراسات السيا

العوملة والتكتالت اإلقليمية :اكرام ، عبد الرحيم، التحديات املستقبلية للتكتل اإلقتصادي العريب .2
 .2002مكتبة مدبويل ،الطبعة األوىل ،: البديلة،القاهرة

ة دار الفارايب ،شركة املطبوعات اللبنانية،الطبع:أمني ،مسري،إمراطورية الفوضى، بريوت .3
 .1991األوىل،

مركز دراسات الوحدة العربية، : أمني، مسري، وآخرون، العوملة والنظام الدويل اجلديد، بريوت .4
 .2004، الطبعة األوىل، ديسمرب 38سلسلة كتب املستقبل العريب، 

: لطيف فرج، القاهرة: الدول بني املراوغة واملسؤولية، ترمجة: بادي، بريتران، عامل بال سيادة .5
 .2001شروق، الطبعة األوىل، مكتبة ال

منشأة املعارف، : بدوي، حممد طه، أمني مرسى، ليلى، مدخل إىل العلوم السياسية، االسكندرية .6
2001. 

عمر :السيطرة على العامل أم قيادة العامل،ترمجة:برجيينسكي،زيبغينيو،اإلختيار .7
 .2004دار الكتاب العريب،:األيويب،بريوت

دار :، الوطن العريب إىل أين ؟،لبنان"اجلديد"يج والنظام الدويل بلقزيز ،عبد اإلله، حرب اخلل .8
 .1993الطليعة للطباعة والنشر،الطبعة األوىل،جويلية 

 .1992ديوان املطبوعات اجلامعية، : بوالشعري، سعيد، القانون الدستوري، اجلزائر .9

ار قباء احلديثة د:صراع اهلويةوالوطنية يف عامل يتعومل،القاهرة:ماضي املستقبل بودبوس،رجب، .10
 .2008،الطبعة األوىل،

مكتبة الشروق :أمحد الشيخ،القاهرة: بونيفاس، باسكال ،احلرب العاملية الرابعة ،ترمجة وتقدمي .11
 .2006الدولية ،املركز العريب للدراسات الغربية ،الطبعة األوىل،جانفي 
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مركز اخلليج : تحدةبيليس جون، مسيث ستيف، عوملة السياسة العاملية، االمارات العربية امل .12
 .2004لألحباث، الطبعة األوىل، 

مكتبة الشروق :عبد املسيح فلة،القاهرة:جارودي،روجييه، اإلرهاب الغريب ،تعريب .13
 .2004الدولية،اجلزء الثاين،الطبعة األوىل ،

الدار املصرية اللبنانية، الطبعة األوىل، :اهلوية واملسار،رؤية عربية،القاهرة:جالل،شوقي،العوملة .14
 .2007جانفي 

كاظمة : دوريت جيمس، بالستغراف روبرت، النظريات املتضاربة يف العالقات الدولية، بريوت .15
 .1985للنشر والترمجة والتوزيع، ديسمرب 

احلوافز والعقوبات والسياسة :، العسل واخلل)حمرران(هاس ريتشارد،أوسوليفان ميجان ، .16
ز األهرام للترمجة والنشر، الطبعة مرك: إمساعيل عبد احلكم،القاهرة:اخلارجية، ترمجة

 .2002األوىل،

مركز : اجلذور الفريدة لدور أمريكا العاملي، القاهرة: زكرياء، فريد، من الثروة إىل القوة .17
 .1999األهرام للترمجة والنشر، الطبعة األوىل، 

سلة سل سياسات دول اإلحتاد األوريب يف املنطقة العربية بعد احلرب الباردة ، احلاج، علي، .18
 .2005فيفري  :مركز دراسات الوحدة العربية،الطبعة األوىل :بريوت أطروحات الدكتوراه،

األهلية للنشر :احلديثي،مؤيد عبد اجلبار،العوملة اإلعالمية واألمن القومي العريب، عمان .19
 .2002والتوزيع،الطبعة األوىل ، 

 .1980حدة العربية، مركز دراسات الو: يسن، سيد، حتليل مضمون الفكر العريب، بريوت .20

كاظم الزبيدي، حسن لطيف، العوملة ومستقبل الدور االقتصادي للدولة يف العامل الثالث،  .21
 .2002دار الكتاب اجلامعي، والطبعة األوىل، : االمارات العربية املتحدة

ضة :طروحات جديدة لتجميل وجه العوملة القبيح،القاهرة: الالوندي،سعيد،بدائل العوملة .22
 .2002باعة والنشر والتوزيع،الطبعة الثانية،أوت مصر للط

املكتب : دراسة يف املفهوم والظاهرة واألبعاد، االسكندرية: حممود منصور، ممدوح، العوملة .23
 .2007اجلامعي احلديث، 
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ديوان املطبوعات :املنظمات اإلقليمية ونظام األمن اجلماعي،اجلزائر ، معمر،بوزنادة .24
 .1992اجلامعية،ماي 

دراسات يف التنمية : الوطن واتمع العاملي-ان، الطراح أمحد، العوملة والدولةمنري غس .25
 .2002دار النهضة العربية، : واالجتماع املدين يف ظل اهليمنة االقتصادية العاملية، بريوت

:  حممد توفيق البجريمي،الرياض:، مفارقة القوة األمريكية، تعريب)ناإلب(ناي، س، جوزيف.  .26
 2003ن ،الطبعة األوىل ،مكتبة العبيكا

دار أمواج للنشر والتوزيع، الطبعة : السيد حسني، عدنان، نظرية العالقات الدولية، بريوت .27
 .2003األوىل، 

مكتبة النهضة املصرية،الطبعة :حتليل السياسة اخلارجية،القاهرة حممد، السيد سليم، .28
 .1998الثانية،

دار الشروق للنشر : املعاصرة، عمان عبد احلي، وليد، وآخرون، آفاق التحوالت الدولية .29
 .2002والتوزيع، مؤسسة عبد احلميد شومان، الطبعة األوىل، 

دار الكتاب : من عوملة السوق اىل تسويق العوملة، بريوت: عثمان، عبد اهللا، ايديولوجيا العوملة .30
 .2003الطبعة األوىل، ماي  اجلديد املتحدة،

دار املعرفة اجلامعية،الطبعة :املعاصرة،اإلسكندرية العيسوي، حممد فايز،اجلغرافيا السياسية .31
 .2003األوىل ،

دار العلم للماليني، الطبعة : ، بريوت21رحيانا، سامي، العامل يف مطلع القرن  .32
 .1998األوىل،

 .2004دار غريب للطباعة والنشر،: التحدي والتصدي، القاهرة: راغب، نبيل، هيبة الدولة .33

اساءة التعليم واالعالم وأوهام الليبريالية والسوق :ةتشومسكي،ناعوم، إهدار احلقيق .34
مكتبة الشروق الدولية،الطبعة :نعيمة علي،القاهرة: دونالدو ماسيدو،ترمجة:احلرة،حرره وقدمه

 .2006األوىل ،

فايزة حكيم،أمحد :اجلرأة واملخاطرة طريق إىل الثروة،ترمجة:ثورو،ليستر، النظام العاملي اجلديد .35
 .2006لدولية لإلستثمارات الثقافية،الطبعة األوىل،الدار ا:منيب ،مصر
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: من خالل املفاهيم والبىن، بريوت: خضراوي، هادي، أبرز قضايا السياسة الدولية املعاصرة .36
 .2002دار الكتب احلديثة، الطبعة األوىل،

 .2005شركة باتنيت للتجهيز املكتيب،:غضبان ، مربوك،مدخل إىل العالقات الدولية،باتنة .37

من سقوط جدار برلني اىل سقوط بغداد، حوار : برهان، العرب وحتوالت العامل غليون، .38
 .2003املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل، : أجراه رضوان زيادة، املغرب

 -IIالت والدورياتا. 

زيادة اإلنفاق العام دف توسيع :تفاصيل خطة أوباما لدعم اإلقتصاد األمريكي"أسامة ،عبد اهللا، .1
دار العرب للصحافة والنشر ،السبت :، لندنالعرب األسبوعي، "شيط اإلقتصادوتن

14/02/2009. 

مركز :، القاهرة السياسة الدولية،"اإلسالمي-منتدى دافوس واحلوار الغريب"بيربس،سامية، .2
 .2003،أفريل 38،الد152الدراسات السياسية اإلستراتيجية ،العدد

الس الوطين : ،الكويتالثقافة العامليةسعد زهران،:،ترمجة"ةثالثة مفاهيم للعومل"بارتيلسون،جرت، .3
 .2001،ماي 106للثقافة والفنون واآلداب،العدد

الثقافة ماجدة أباضة،:،ترمجة"ظهور اجلماعات عابرة القوميات: العوملة التحتية"بورتيز،أليخاندرو،  .4
 .2001،أفريل 105الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،العدد :، الكويتالعاملية

شؤون ،"التحديات واالستجابة العربية:قوى ومؤسسات العوملة"جفال،عمار، .5
 .2002،صيف 107مركز الدراسات اإلستراتيجية، العدد :،بريوتاألوسط

 مجعية : تونس ،دراسات دولية،"املتغريات يف العالقات الدولية"دي التورس،بول ماري، .6

 .1997،أفريل 65الدراسات الدولية، عدد

علم السياسة عادل زقاغ،:،ترمجة"عامل واحد، نظريات متعددة:العالقات الدولية"ولت،ستيفن،و .7
 .2005،خريف 1،العدد 1،الدقراءات عاملية:والعالقات الدولية

مركز الدراسات :،بريوتشؤون األوسط،"الدولة املغلولة:السيادة يف حتوالت العوملة"حيدر،حممود، .8
 .2000نوفمرب،/2توبر،تأك/1،ت100اإلستراتيجية،العدد 

 .1997مارس  30، جملة احلياة،"أصل العوملة وفصلها"طرابيشي،جورج، .9
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مركز :،بريوتشؤون األوسط،"تكنولوجيا املعلومات والدولة الوطنية"ك،ثامر،.حممد .10
 2000نوفمرب،/2أكتوبر،ت/1،ت100الدراسات اإلستراتيجية والبحوث والتوثيق،العدد 

والعالقات علم السياسة ،"بنيوي-منظور ليبريايل: السالمالفدرالية و"مورافسيك،آندري، .11
 .2005،خريف 1،العدد 1، الدقراءات عاملية:الدولية

دراسة نظرية يف املفاهيم و :مفهوم األمن ومستوياته،وصيغه وديداته"عبد اهللا احلريب،سليمان، .12
السياسية ،مركز دراسات  ،لبنان،اجلمعية العربية للعلومالة العربية للعلوم السياسية،"األطر

 .2008صيف ،19الوحدة العربية،العدد

مركز :،بريوتاملستقبل العريب،"اإلقليمية والتحديات العاملية اجلديدة"الصديقي،سعيد، .13
 .2006،أكتوبر 332دراسات الوحدة العربية،العدد

الة العربية ،"تعارض أم توافق: السياسة اخلارجية والدميوقراطية" ــــ ،ــــ، .14
 .2001،ماي 15، عددلعلوم السياسيةل

قراءة جديدة يف فكر ابن :م1406-م1332املئوية السادسة لوفاة ابن خلدون"شعبان،مجال، .15
 .2006،جويلية 329مركز دراسات الوحدة العربية،العدد : بريوت،  املستقبل العريب،"خلدون

الثقافة معصومة حبيب، : بدر الرفاعي، مراجعة:،ترمجة"العوملات"توربون،جوران، .16
 .2001،ماي 106،العدد 20الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،السنة : ،الكويتالعاملية

الة العربية ،"السياق الدويل لإلصالح السياسي يف الوطن العريب"اخلثالن ،صاحل بن حممد، .17
اجلمعية العربية للعلوم السياسية،مركز دراسات الوحدة :، بريوتللعلوم السياسية

 .2008،صيف19ية،العددالعرب

دار العرب للصحافة والنشر،السبت :،لندنالعرب األسبوعيـــــــــــ، .18
8/11/2008. 
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III- املطبوعات غري املنشورة.  
  
     .املذكـرات و األطروحات   -أ

 

انعكاسات حتوالت النظام الدويل ملا بعد احلرب الباردة على الناصر الدين ،  عبد، جنديل .1
، رسالة دكتوراه، جامعة اجلزائر،كلية العلوم السياسية لكربى يف العالقات الدوليةاالجتاهات ا

 .2005واإلعالم،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية،

،مذكرة مقدمة لنيل شهادة السياسة األمنية األوروبية جتاه جنوا املتوسطحجار، عمار،  .2
جامعة باتنة ،كلية احلقوق ،قسم العلوم املاجيستري، علوم سياسية، ختصص عالقات دولية ، 

 . 2004-2003السياسية،

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري،علوم سياسية  العوملة والسيادةكرازدي، امساعيل ،  .3
 .2003-2002،جامعة باتنة ،كلية احلقوق،قسم العلوم السياسية،

  
  احملاضرات - ب

 

،جمموعة حماضرات ألقيت على طلبة "عاصرالفكر االستراتيجي القدمي وامل" حسني، بوقارة، .1
     .2007-2006 جامعة باتنة ،كلية احلقوق،قسم العلوم السياسية ، املاجيستري ،

جمموعة حماضرات ألقيت على طلبة  ،"التكامل واالندماج يف ظل العوملة"جراد عبد العزيز، .2
 .2007-2006جامعة باتنة،كلية احلقوق،قسم العلوم السياسية،  املاجيستري ،

جمموعة حماضرات ألقيت على  ،"الفكر االسترتيجي يف ظل العوملة"ــــ،ــــ، .3
 .2007-2006جامعة باتنة،كلية احلقوق،قسم العلوم السياسية،  طلبة املاجيستري ،

،جمموعة دروس ألقيت على طلبة السنة الرابعة، "الواقعية والواقعية اجلديدة "مرابط،رابح، .4
 .2005-2004ة،كلية احلقوق،قسم العلوم السياسية، عالقات دولية، جامعة باتن
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  .امللتقيات الدولية والوطنية - ج         
 

الدولة :"،يف"الدولة الوطنية والتحوالت الدولية الراهنة:"محدي، أمحد، كلمة افتتاح ندوة .5
 أعمال امللتقى الدويل األول لكلية العلوم السياسية،"الوطنية والتحوالت الدولية الراهنة

 .2004منشورات كلية العلوم السياسية واإلعالم،: ،اجلزائرواإلعالم

الدولة الوطنية والتحوالت الدولية :"يف ،"العوملة والدولة ومفهوم السيادة" عبد الكرمي، كيبش، .6
منشورات كلية : اجلزائر ،أعمال امللتقى الدويل األول لكلية العلوم السياسية واإلعالم،"الراهنة

 .2004ة واإلعالم،العلوم السياسي

 ،"تداعيات العوملة السياسية واإلقتصادية على الدولة الوطنية"حممودي ، عبد القادر،  .7
أعمال امللتقى الدويل األول لكلية العلوم ،"الدولة الوطنية والتحوالت الدولية الراهنة:يف

 .2004منشورات كلية العلوم السياسية واإلعالم،: ،اجلزائرالسياسية واإلعالم

،جمموعة مداخالت "حالة اجلزائر:تقبل الدولة الوطنية يف ظل العوملة وجمتمع املعلوماتمس" .8
جامعة قاصدي مرباح ، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، : ورقلة امللتقى العلمي الوطين ،
 .2009ماي  6-5قسم العلوم السياسية،

ورة املعلوماتية على سيادة تأثري التحوالت السياسية الدولية يف ظل الث"علي زهران، مجال،  .9
الدولة الوطنية والتحوالت الدولية :"يف ،"الدولة الوطنية والقرار السياسي يف اجلنوب

منشورات كلية : ،اجلزائرأعمال امللتقى الدويل األول لكلية العلوم السياسية واإلعالم،"الراهنة
 .2004العلوم السياسية واإلعالم،

الدولة الوطنية والتحوالت الدولية :يف ،"نة األمريكيةالعوملة واهليم"  حسني، فرجية ، .10
منشورات كلية : ،اجلزائرأعمال امللتقى الدويل األول لكلية العلوم السياسية واإلعالم،"الراهنة

 .2004العلوم السياسية واإلعالم،

الدولة الوطنية :يف ،"األمن الوطين يف ظل التحوالت الدولية الراهنة" حممد، شليب ، .11
أعمال امللتقى الدويل األول لكلية العلوم السياسية ،"ت الدولية الراهنةوالتحوال
 .2004منشورات كلية العلوم السياسية واإلعالم،: ،اجلزائرواإلعالم
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الدولة الوطنية والتحوالت :" :،يف"العوملة وسيادة الدولة الوطنية"مازن ، غرايبية، .12
: ،اجلزائرية العلوم السياسية واإلعالمأعمال امللتقى الدويل األول لكل،"الدولية الراهنة

  .2004 منشورات كلية العلوم السياسية واإلعالم،
I - مواقع االنترنيت. 

 :يف" ؟ما هي العالقات الدولية" نادية حممود مصطفى، .1

1-www.Islamonline .net/oi/-Arabic/dowalia/mafaheem-aug-2002/mafaheem-2.asp. 

  :اجع باللغة األجنبيةقائمة املصادر واملر: ثانيــا
  

I- BOOKS. 
 
1 Baylis, John & Smith, Steve, The Globalization Of World Politics, 

London:oxford université  press,third Edition,2003. 
2 Beaud, michel , L′art de la thèse : comment préparer et rédiger une thèse de 

doctorat ,de magister ou un mémoire de fin de licence, guides approches , Alger : 
CASBAH éditions,1999-2OO5 . 

3 Gherairi, Ghazi, et autres, AFFAIRS ET DOCUMENTS DE DROIT 
INTERNATIONAL, centre de publication universitaire, Tunis, 2005. 

4 Rosenau ,N ,james,the United nations  in  a turbulent  world , colorado,lynne  
Rienner  Publishers,1992. 

5 Nsoli, m, Saleh, Dix  ans  de transition : progrès et défis, finances et 
développement, juin1999. 

 

        II-  Periodicals & articles. 
 

1- Brunel, Sylvie, “ONG et Mondialisation”, Cahiers Français, La Documentation 
Française, N°: 305. 
2- Crozet.Matthieu,Koenig  Pamina,″Le Rôle Des Firmes Multinationales        Dans 
Le Commerce International″ ,Cahiers Francais ,La Documentation   Francaise ,N 
325 ,MARS-AVRIL 2005. 

 Cahiers »,  : une nouvelle stratégie Mondial FMI et Banque , « , Jean Coussy -3      
, La Documentation Française, N° 310.                                        Français 

4-Danielsen,Gert, ″Metting Human Needs, Preventing violence : Applying  Human 
Needs Theory  To The Conflict In Srilanka″,USAL,september 2005. 
5-Nicholas J.Wheeler, Alex J , Bellamy, “Humanitarian Intervention In World     
Politics”, In: John Baylis & Steve Smith, The Globalization Of World Politics, 
London, Oxford University Presse, 2003 
6- Vedel , Thierry , « Mondialisation,Inégalités Et Technologies De L’information Et 
De La Comminication », Cahiers Français, La Documentation Française, N°305. 
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7-Willets, Petter, « Transnational Actors And Internationals Organizations » in : John 
Baylis & Steve Smith, “The Globalization Of World Politics”, London : Oxford 
Uuniversity Press, Third Edition, 2003.  

 

      III- Newspapers. 
 

1- Burton,John.W, “Conflict Resolution: The Human Needs, Demention”, 
International journal of peace, vol.3,N°1, 1998 

2- Richard.E, Rebenstein, ″Basic Human Needs, The Nest In Theory  
Developement″, The International  Journale Of Peace Studies . 

3- Toussaint, Eric, et  Millet,  Damien,  ″L′amerique Latine  Rue Dans Les 
Brancards, Banque Du Sud Contre  Banque Mondiale″, Le Monde  Diplomatique, 
Juin 2007. 

 

IV- Internet Sites: 
 

1-Barry, Tom , “Return Of The Nation-State-And The Leviathan”, Interhemispheric 

Resouce Center, November, 2002. in : www.globalpolicy.org 

2-Bulard, Martine, “Progres Et Inegalites,   La Chine Aux Deux Visages”      , le 

Monde Diplomatique, Janvier 2006, In: 

http// : www.monde-diplomatique.fr/2006/01/bulard/13087. 09/06/2006. 

3- Huitt.W, “maslow’s  hirarchy of needs, educational psychology internative, 

voldosta”, G.A, voldosta state university In: 

http://www.chiron.voldosta.edu/whuitt/col/regsys/maslow html 

4- “Globalisation And Governance, is there a future for the nation-state in an era of 

globlisation? if so, what future?”. 

In: www.shanel and. co-uk/academic/ma/globalisation essay 1 pdf. 

5- Guillaume Duffour, Fréderick, « Aperçu Du Contributions Des Néo- Gramsciens 

Et Des Théories Critiques Au Tournant Réflexif Des Théories De La Sécurité ». 

In : www.conflits.org/document 1531.HTML 

6-Marker, Sandra, « unmet human needs », august 2003 In : 

http// www.beyondintractability.org/essay/human needs. 

7- Viau Hélène, “La Théorie Critique Et Le Concept De Sécurité En Relations 

Internationals”, In: http. Er. Upama/nobel/cepes/notes 8 HTM. 
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  193 ............للدولة الوطنية يف ظل اشكالييت التدخل والصراع اهلووي) الوطين(واقع األمن القومي: البند الثاين
  193.........................تداعيات حتدي تنامي خطاب اهلوية على أمن الدولة القومي واحنسار الوالءات:أوال
  205....................................دواعي التدخل يف الشؤون الداخلية وحجم تداعياته على سيادة الدول:ثانيا

انعكاسات تنامي خطاب الفجوة االتصالية وأثر ثورة تكنولوجيا املعلومات على الدولة : الفرع الثالث
     211.........................................................................................يةالوطن
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  األزمة املاليةالعاملية أحد مناذج /طاب االاء واملغايرةمدخل تعرية خ:و تأليفييحنو بناء سينار:املبحث الثاين
 239...................................................االلتفاف حول املشهد التأليفي                  

 239................................................أهم دواعي استحضار أمهية الدولة الوطنية: املطلب األول
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